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Förra året satsade Orbit One stort på nya 
maskiner, renoveringar och tillbyggnader 
för större och effektivare produktions- 
ytor. Nu snurrar maskinerna för fullt, 
tillbyggnaden i Polen är snart klar och nya 
ytmonteringslinjer är på väg till fabrikerna i 
både Polen och Stockholm. Vi står alltså väl 
rustade inför 2019. 
I år kommer fokus istället ligga på vår 
viktigaste resurs; människorna. Det är våra 
engagerade medarbetare som gör att vi 
skiljer oss från mängden och det är de som 
kommer göra oss bäst i klassen. Kontinuer-

lig utbildning och kompetenshöjning står på 
schemat. Processer, metoder, värderingar 
och procedurer ska finslipas och vidare- 
utvecklas för att ytterligare stärka vår  
företagskultur och breda kunskapsbas. 
Vi kommer även att vässa vårt tjänsteutbud 
med målet att bli bäst i klassen på att förstå 
och anpassa tillverkningslösningar för våra 
kunder. Först ut är det egna testsystemet 
OTS, Orbit One Test System, som vårt 
eget team för test- och testutveckling har 
utvecklat. Det här är ett spännande projekt 
som vi kommer att återkomma om i senare 

nummer av Inside.
Så vi ser fram emot det nya året när vi 
också rullar ut vår 5-årsplan för koncernen, 
en plan för alla fabriker, där repeterbarhet 
och skalbarhet står i fokus och vårt ”Rea-
son for being” klart och tydligt definieras. 
Målet med vår plan? En tillverkningspartner 
i världsklass! 

Your product is our mission

Mattias Lindhe
CEO Orbit One

Nu tar Orbit One nästa steg i att integrera 
hela Supply Chain-verksamheten mellan 
de olika fabrikerna. Det övergripande 
målet är att arbeta mer effektivt och 
enhetligt och att dra bättre nytta av den 
samlade kompetensen och de resurser 
som finns vid Orbit Ones fyra fabriker. 

Slutmålet är att kunna ge ännu bättre 
service och information till kunderna.  
– Vi har satt en ny 5-årsstrategi som 
vi kommer att bryta ner till konkreta 
aktiviteter där vi arbetar enligt våra 
LEAN-metoder för att uppnå delmålen. 
Det kortsiktiga målet under 2019 är att få 
en bättre transparens mellan fabrikerna 
och nyttja varandras styrkor effektivare. 
Ett liknande projekt drivs redan inom 
produktionssidan och även där är syftet 
att ta tillvara idéer, sprida kunskap och 
dra nytta av varandras kompetens, säger 
Director Supply Chain Marcus Gun-
nebrant.  
– Regelbundna forum med diskussioner, 
workshops, presentationer av case och 
övningar i att finna nya lösningar blir en 
del i arbetet. Det första forumet hålls i 
Ronneby i mars och därefter en gång i 
kvartalet fördelat mellan de olika enhe-
terna. Forumet består av medarbetare 
från samtliga produktionsenheter, avslutar 
Marcus Gunnebrant.

Orbit One trimmar  
Supply Chain

Är du redo för 2019? Vi är det!

Inside Orbit One
NYHETER FRÅN EN AV SKANDINAVIENS STÖRSTA KONTRAKTSTILLVERKARE AV ELEKTRONIK OCH ELEKTROMEKANIK.

Orbit One - Our reason for being

Välkomna till Sveriges största  
elektronikmässa!

Elektronikmässan  
Göteborg 27-28 mars
Senaste teknologin, ledande leverantörer och 
över 25 seminarier. Den 27-28 mars är det dags 
för Elektronikmässan, på Åbymässan i Göte-
borg. Orbit One är på plats och vi hoppas att vi 
ses där så vi kan berätta mer om våra tjänster 
och hur vi kan skapa mervärde genom hela er 
värdekedja. Så boka gärna ett möte redan idag!
Välkomna! 

Var: Åbymässan i Göteborg
När: 27-28 mars
Öppettider: 
   27 mars 09.00-17.00
   28 mars 09.00-16.00
Orbit One finns i monter K:04

Gratis entré!
Registrera dig här för gratis entré: https://www.
easyfairs.com/sv/advanced-engineering-elek-
tronikmaessan-2019/elektronikmaessan-2019/

Boka ditt möte redan idag! 
Kontakta Director Sales & Marketing,  
Mats Eriksson så bokar vi en tid som passar.  
Telefon 070-67 44 777 eller via  
mail: mats.eriksson@orbitone.se

  Vision
En tillverkningspartner i världsklass som 
gör skillnad genom att utmana de tradi-
tionella tankesätten.

  Mission
Vi levererar tillverkningstjänster genom 
att använda entusiastiska människor, 
smarta lösningar och hårt arbete.

  Syfte
Vi är stolta över att utmana det tradi-
tionella. Med lång erfarenhet och bred 
kunskapsbas kan vi erbjuda skräddar- 
sydda lösningar som är optimerade för 
våra kunders specifika behov.



Om Orbit One AB
Orbit One är en av Skandinaviens största 
kontraktstillverkare av kretskort, förpackad 
elektronik och elektromekanik. Orbit One 
skräddarsyr effektiva lösningar genom hela 
värdekedjan. Från konstruktion, prototyp, 
inköp, tillverkning och test till logistik och 
eftermarknadstjänster. Företaget är inter-
nationellt verksamt med fyra tillverknings-
enheter i Sverige, Ryssland och Polen. 

I Sverige finns enheterna i Ronneby och 
Stockholm. Orbit One har idag runt 700 
anställda och omsätter cirka 1 miljard SEK. 
Orbit One ägs av medlemmar ur koncern-
ledningen och styrelsen vilket ger korta och 
snabba beslutsvägar som gynnar kunden.

Orbit One AB
Ronneby Tel +46 457-742 00
Stockholm Tel +46 8-587 511 00
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www.orbitone.se

Orbit One är sedan många 
år certifierat enligt standard 
ISO 13485 för medicin-
tekniska produkter och 
på kundlistan finns flera 
medicintekniska företag. 
Nu är Orbit One dessu-
tom certifierade enligt den 
senaste och uppdaterade 

versionen ISO 13485:2016 
som ställer ännu hårdare krav 

på verksamheten. 
– Den nya versionen är en 
anpassning till globala och 
europeiska regulatoriska krav 

som bland annat ställer hårdare 
krav på validering av mjukvaror, 
riskbedömning och dokumenta-
tion. Vi började vårt arbete med 
en noggrann GAP-analys där vi 
jämförde våra interna verksam-
hetssystem med de nya kraven 
och kunde därefter göra de 
förändringar som krävdes för 
godkännande, berättar Manager 
Quality & Environment Bosse 
Börjesson. 

Vill du veta mer?
Kontakta gärna Manager Quality 
& Environment Bosse Börjesson. 
Tel 070-846 04 00 eller via mail: 
bosse.borjesson@orbitone.se

Efter ett mycket tufft år med 
långa ledtider på komponent-
marknaden, ser det nu ut som att 
det ljusnar något. Vi trodde 2019 
skulle bli tuffare än vad det ser ut 
att bli, men nu är vi försiktigt op-
timistiska, säger Director Supply 
Chain Marcus Gunnnebrant. 
– Vi har fått indikationer om att 
marknadsläget på komponent-
sidan börjar blir något bättre. 
Ledtiderna är fortfarande extremt 
långa, men de ökar inte för tillfäl-
let. Den globala konjunkturen 
har mattats av och efterfrågan 
har minskat något samtidigt som 

många har byggt lager för sina 
egna behov.
– Vi ser dock fortfarande problem 
med försörjningen kring MLCC 
och Power Mosfets. MLCC drivs 
primärt av att tillverkaren Murata 
väljer att inom något år ta bort 
MLCC som har en kapsel som 
är större än 0402. Vi råder därför 
alla våra kunder att omgående se 
över och specificera in ytterlig-
are godkända tillverkare som till 
exempel Yageo. 
– Vad gäller prisnivån så var 2018 
ett mörkt år, den var mycket 
hög. Nu har den stannat upp, 

men vi ser ännu ingen 
sänkning i sikte. Vi 
fortsätter att bevaka 
marknaden dagligen, 
håller systemen uppdater-
ade med senaste informa-
tionen och skickar prognoser till 
våra leverantörer varje vecka för 
att hålla dem uppdaterade.

Vill du veta mer?
Kontakta Director Supply Chain, 
Marcus Gunnebrant.
Telefon 070-965 21 38 eller 
via mail: marcus.gunnebrant@
orbitone.se

Hårdare krav  
i nya ISO 13485

Det ljusnar på  
komponentmarknaden


