
Inom svensk industri finns en betydande produktivitets-
potential som kan och behöver utvecklas. Ofta är det de 
medelstora företagen som kan dra mest nytta av ett stöd. 
De är i stor utsträckning nödvändiga leverantörer till de 
stora globala företagen, samtidigt som de i många fall 

saknar egen kraft att utveckla sina produktionsprocesser 
att hålla världsklass. För att stärka dessa företag så att de 
förmår utvecklas i den takt som krävs behövs en samlad 
nationell satsning. Detta är Produktionslyftets avstamp. 
Läs mer på www.produktionslyftet.se!
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Leab i Lövånger satsar på Lean. I en värld där 
det globala konkurrenstrycket ökar ska Leab bli 
den bästa leverantören av komplexa elektronis-
ka produkter med höga krav på flexibilitet och 
kundanpassning. Som en del i denna satsning 
har de sökt till Produktionslyftet och är ett av 
företagen som antagits för 2009.

– Ytterst handlar det naturligtvis om att stärka 
vår konkurrenskraft, säger tekniska chefen 
Elvin Hillergren. Att erbjuda våra kunder kortare 
ledtid och större flexibilitet utan att ge avkall på 
kvalitet och leveransprecision. Det låter som en 
klyscha, men våra årliga kundundersökningar 
visar att det till syvende og sidst är just detta 
som kunderna sätter störst värde på.

Alltsedan fabriken i Lövånger etablerades 1972 
har ett gediget kunnande inom elektronikpro-
duktion byggts upp och 2008 passerade om-
sättningen i Leab Group 400 MSEK. Företaget 
erbjuder kvalificerade tjänster för tillverkning 
av elektroniska produkter och visionen är att 
bli Skandinaviens bästa tillverkningspartner av 
elektronik.

Lövånger Elektronik AB
– ett av 2009 års Produktionslyftsföretag!

Leab Group erbjuder ett komplett utbud av tjäns-
ter för tillverkning av elektroniska produkter, från 
utveckling, industrialisering och prototyptillverk-
ning till serieproduktion och eftermarknadstjäns-

ter. Moderbolaget i Leab Group är Lövånger 
Elektronik AB. I gruppen ingår också de helägda 
dotterbolagen Leab Eesti OÜ i Tallinn (Estland) 
och ElektronikProdukter i Järlåsa AB.

Tekniska chefen Elvin Hillergren når 
du på telefon 0913-245 05 eller e-post 
elvin.hillergren@leab.se.

– Tittar vi in i kristallkulan är vi övertygade om 
att vi går mot allt kortare serier samtidigt som 
produktfloran och kraven på kundanpassning 
ökar, säger Elvin Hillergren. Det kommer bland 
annat att kräva visuell produktionsplanering, 
optimerade flöden och korta ställ- och genom-
loppstider.

Pia-Maria Melender kontrollerar kretskort vid 
företagets ytmonteringslinje.
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