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I dagarna presenterar vi vår Hållbarhetsrap-
port för 2018. Det är den andra i ordningen 
men den första där hela koncernens samt-
liga enheter finns med. Den beskriver bland 
annat hur vi under 2018 lade vårt fokus 
på användningen av kemikalier och hur vi 
aktivt och kontinuerligt minskar förbruknin-
gen av dessa och finner bättre ersättare där 
möjligheten ges. Vi lade även stort fokus på 
att minska vår energiförbrukning. Ett exem-
pel är Ronneby där vi till stor del skiftat till 
över till mer miljövänlig LED belysning och 
enheten i Stockholm där vi har genomfört 
en total ansiktslyftning med effektivare 

flöden och bättre arbetsmiljö som resultat. 
Vi har dessutom anpassat våra ytor till den 
faktiska verksamheten vilket spar både 
pengar och miljö genom sänkta kostnader 
och lägre energiförbrukning. Detta och 
mycket till är en del av vårt arbete med 
ständig förbättring inom alla områden.
Att kommunicera och diskutera hur vi 
arbetar med hållbarhetsfrågor är också 
viktigt. Tonen i diskussionen har gått från 
att vara politiskt abstrakt till att bli mer 
och mer tydlig och konkret. Att då som 
människa inte agera känns fel. Och att 
som företag inte då ta täten och visa vägen 

mot en bättre miljö anser vi vara tjänstefel. 
Målet är att minska klimatförändringarna 
och minska den globala uppvärmningen 
och företag som inte aktivt arbetar med 
hållbarhetsfrågor kommer vara morgonda-
gens förlorare. På Orbit One har vi bestämt 
oss. Vi vet att vi kan göra skillnad och vi ska 
göra det!

Your product is our mission

Mattias Lindhe
CEO Orbit One

Det händer mycket vid Orbit Ones Stockholms-
enhet. Flera nya investeringar har verkställts och 
det senaste tillskottet är en ny ytmonteringslinje 
bestående av tre nya maskiner av märket MY 
600, 100 och 200. Dessutom har ytterligare 
kvalitetshöjande utrustning köpts in. Detta i form 
av en ny Koh Young AOI som mäter i 3D samt 
en SPI som även den mäter i full 3D med mycket 
hög produktivitet och högsta noggrannhet.

– Vi har dessutom fullföljt en total ansiktslyftning 
av produktionsytan för att skapa effektivare 
produktionsflöden. Detta genomförde vi på 
rekordtid tack vare ett mycket starkt Lean-fokus 
och vi ser redan nu positiva effekter av det nya 

flödet, både vad gäller effektivitet och kvalitet, 
berättar Orbit Ones platschef i Stockholm, Den-
nis Fredriksson.

– Glädjande är också att vi upplever en ökad 
efterfrågan på våra kvalificerade tjänster inom 
box build. Som ett resultat av detta har vi nyligen 
anställt ytterligare en inköpare med specialkom-
petens inom både elektronik och mekanik. Vi 
har även introducerat OneTracker, ett program 
för processtyrning, för att öka och säkerställa 
kvaliteten och inte minst spårbarheten som är 
extra viktigt vid avancerad box build, avslutar 
Dennis Fredriksson.

Nya satsningar vid  
Orbit One i Stockholm

Vi ska göra skillnad!

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

Inbjudan!
Vi ses på  
Evertiq Expo  
i Linköping!
Den 8 maj är Orbit One på plats 
på Evertiq Expo i Linköping. Vi 
hoppas vi ses då, så kan vi berätta 
mer om det senaste inom effektiv 
kontraktstillverkning och hur vi kan 
skapa mervärde genom hela er 
värdekedja. TEC bjuder dessutom 
på seminarier, paneldebatt och 
lunchbuffé. Välkomna!

Var: Saab Arena i Linköping

När:  onsdag den 8 maj

Öppettider:  09.00-16.00

Vi finns vid bord 44

Gratis anmälan! 
Klicka på länken eller kopiera 
in den i din browser för gratis 
anmälan. 
https://evertiq.se/expo/lin2019_
visit_78 

Boka ditt möte redan idag!
Kontakta  
Director Sales & Marketing  
Mats Eriksson, så bokar vi en tid 
som passar dig. 
Telefon 070-674 47 77 eller via 
mail: mats.eriksson@orbitone.se

https://evertiq.se/expo/lin2019_visit_78
https://evertiq.se/expo/lin2019_visit_78


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

Det svenska MedTech-bolaget 
Zenicor är ett av många medi-
cintekniska bolag som valt 
Orbit One som partner för sin 
tillverkning. Zenicor utvecklar 
system som låter patienter mäta 
sitt EKG hemma, varpå det 

skickas trådlöst till en central 
databas. Via ett webbgränssnitt 
kan vården sedan analysera 
mätningen. Apparaten tillverkas 
sedan flera år vid Orbit Ones 
Stockholmsenhet. Zenicors 
utvecklingschef Johan Eckerdal 
berättar för Inside om varför de 
valde just Orbit One som partner.
– För oss är kontraktstillverkning 
en självklarhet. Det gör att vi 
kan fokusera på det som är vårt 
kärnområde, nämligen utveck-
ling och försäljning av systemen. 

Orbit One har å sin sida kom-
petensen och resurserna för till-
verkning med hög kvalitet, till en 
rimlig kostnad. Vi får dessutom 
fördelen av att vara kund hos en 
stor inköpare av komponenter 
och därigenom bättre priser.
– Orbit One är även en av få 
kontraktstillverkare som är 
certifierade för att tillverka 

medicintekniska produkter och 
de tar hand om hela kedjan 
från komponentinköp till färdig 
produkt. De visar stort engage-
mang och finns i närheten av vår 
anläggning, vilket förenklar besök 
och fysiska möten, vilket är viktigt 
för oss.
– Vi har goda erfarenheter av 
Orbit One och tycker att Orbit 

One är både flexibla och snabba 
att anpassa sig till ändrade 
rutiner och behov. De är också 
duktiga på att föreslå och imple-
mentera förbättringar och har 
många gånger hjälpt oss att hitta 
orsaker till problem. Vi uppskat-
tar dessutom att det inte är så 
mycket ”vi och dom”, utan att vi 
arbetar tillsammans för att allt 
ska fungera så bra som möjligt, 
avslutar Johan Eckerdal.

Fakta Zenicor-EKG

Zenicor Medical Systems AB 

är ett svenskt medicintekniskt 

företag som bedriver egen 

forskning och utveckling av 

produkter inom tidig diagnos av 

arytmier och strokeprevention för 

sjukvården. Systemet består av 

en handhållen EKG-apparat och 

en centraliserad lagrings- och 

presentationstjänst.  

Systemet används idag vid över 

400 kliniker i hela Europa.

Joakim Bengtsson har utnämnts 
till ny Director Finance & CFO 
hos Orbit One och efterträder 
därmed Ingela Robertsson 
som nu lämnar Orbit One för 
nya utmaningar. Joakim har 
lång och gedigen erfarenhet av 
tillverkningsindustrin och har 
tidigare arbetat för företag som 
bland annat Atlas Copco, Alfa 
Laval och Flex. 
– Jag började på Flex redan 

2001 och följde sedan med 
till Orbit One i samband med 
att Orbit One förvärvade Flex 
Ronneby-fabrik. Jag känner att 
jag kommer att ha stor nytta av 
mina tidigare erfarenheter inom 
redovisning och att ha arbetat 
med bokslut och finansiell 
rapportering inom flera större 
koncerner.
– Nu kommer fokus att ligga 
på att fortsätta att upprätthålla 

en hög servicegrad från eko-
nomifunktionen samtidigt som 
vi fortsätter att ständigt effektiv-
isera vår verksamhet och verka 
för ökad lönsamhet. Vi kommer 
även att fokusera på att stödja 
ekonomifunktionerna i våra 
polska och ryska dotterbolag, 
allt för att integrera och optimera 
verksamheterna vid de olika 
fabrikerna inom koncernen.

Zenicor Medical Systems: 

”För oss är kontraktstillverkning en självklarhet.” 

Joakim Bengtsson ny Director Finance & CFO

http://www.orbitone.se

