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Att utmana och ständigt ifrågasätta 
invanda mönster och sanningar är något 
av ett mantra inom Orbit One. Det är 
också ett av skälen till våra framgångar. 
När många väljer det invanda har vi haft 
modet att ta nya väger. Vi var till exempel 
bland de första med självstyrande grup-
per i produktionen. Vi var först med en 
”low volume-high mix”.  Och när de flesta 
ratade Ryssland satsade vi. Resultatet är 
en positiv tillväxt under 15 år i rad. 
Nu tar vi ett nytt steg, när jag välkomnar 

Mattias Lindhe som ny CEO för Orbit 
One. Jag själv kommer att arbeta vidare 
som Group President och fokusera på de 
långsiktiga och strategiska frågorna. Jag 
önskar Mattias lycka till och jag vet att han 
är rätt man för att bygga ett ännu starkare 
Orbit One som även i framtiden kommer 
att utmana både konkurrenter och tänkan-
det i branschen.
Men vi ska också ha lite ledighet. Som-
maren 1994 var en fantastisk sommar 
som många minns för både vädret och 

Sveriges VM-brons i fotboll. Denna som-
mar har börjat lika bra, så vi får hoppas att 
det är ett gott tecken inför det stundande 
fotbolls-VM i Ryssland!
Jag önskar er alla en riktigt skön sommar. 
Vi möts snart igen med nya, spännande 
mål i siktet!

Your product is our mission
Mats Johansson
Group president Orbit One

Från och med den 1 juli blir Mat-
tias Lindhe ny CEO för Orbit One 
AB och tillika operativt ansvarig 
för hela Orbit One-koncernen. 
Mattias ersätter Mats Johansson 
som från och med nu kommer 
fokusera på företagets långsikti-
ga utveckling i rollen som Group 
President. Mattias har arbetat 
inom Orbit One koncernen 
sedan 2016, sida vid sida med 
Mats Johansson.
– Det här är ett naturligt steg och 
ett upplägg som vi planerade 
redan när jag började på Orbit 
One. Mats kommer nu att kunna 
fokusera mer på de långsiktiga 
och strategisk frågorna med 
omvärldsbevakning och strate-
giutveckling i siktet, något som 
är oerhört viktigt i en allt mer 
komplex och föränderlig värld. 
Jag själv kommer fokusera på 
det operativa ansvaret genom 

att utveckla våra affärer och op-
timera våra processer, allt med 
våra kunder i främsta rummet, 
säger Mattias Lindhe ny CEO för 
Orbit One.
– Den här uppdelningen pas-
sar oss utmärkt. Mats är den 
utpräglade entreprenören och 
visionären. Jag är intraprenören 
som med kunden och affären 
i fokus bygger och utvecklar 
befintliga företag genom att 
utveckla och optimera pro-
cesser och finna nya effektiva 
system som skapar värde för vår 
verksamhet. Det är verkligen en 
dröm som går i uppfyllelse när 
jag får arbeta i detta spännande 
marknadssegment som jag 
känner väl och under fantastiska 
förutsättningar med duktiga 
medarbetare och vältrimmade 
fabriker. Det ska verkligen bli kul, 
avslutar Mattias Lindhe.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna CEO Mattias 
Lindhe på tel: 0709 65 12 49 
eller via mail:  
mattias.lindhe@orbitone.se 

Group President  
Mats Johansson på  
tel: 0709 96 68 29 eller via mail 
mats.johansson@orbitone.se

Orbit One önskar 
er en riktigt skön 
sommar!
Vi önskar alla vårar kunder, 
samarbetspartners och vänner 
en riktigt trevlig, lång och skön 
sommar. Har ni frågor kring våra 
öppettider i sommar? Kontakta 
oss i god tid så planerar vi in 
er produktion. Våra enheter i 
Sverige har delvis semester- 
stängt veckorna 28, 29 och 30 
men våra övriga enheter  
är öppna hela sommaren.

Inbjudan!  
TEC - The Evertiq 
Conference 

Den 27 september finns vi på TEC i Lund 
för att berättar om hur Orbit One kan 
hjälpa er med modern och kostnads-
effektiv kontraktstillverkning. 
TEC bjuder även på seminarier,  
paneldebatt och lunchbuffé. 
Anmälan är gratis. Välkomna!

Var: Medicon Village Science Park i Lund,  
i anslutning till Ideon Science Park.
Bord 90
När: 27 september
Öppettider: 09.00-16.00
Anmälan: https://evertiq.se/tec/lun2018_
visit#Anmälan

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

Mattias Lindhe ny CEO för Orbit One

Vi kommer alltid att utmana!

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



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 670 
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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Från och med den 25 maj följer 
Orbit One den nya EU-lags-
tiftningen GDPR som ersätter 
den svenska Personuppgiftsla-
gen (PUL). GDPR står för Gen-
eral Data Protection Regulation 
och kontrollerar hanteringen av 
personuppgifter. 
– Orbit One har lång erfaren-
het av att lagra och hantera 
kunders data och informa-
tion på ett konfidentiellt 
och säkert sätt. Vi följer alla 
gällande lagar och etiska 

riktlinjer. All data är dessutom 
i tryggt förvar på servrar med 
mycket hög teknisk säkerhet. I 
förberedelserna inför den nya 
GDPR-lagen gjorde vi även 
en intern kartläggning och ett 
förbättringsarbete gällande 
ännu tydligare och säkrare 
integritetspolicys gentemot 
våra kunder, samarbetspart-
ners och leverantörer, berättar 
Marie Leanderson, Director IT 
på Orbit One.

Orbit One har uppdaterat 
sin ISO-certifiering till de nya 
standarderna ISO 9001:2015 
och ISO 14001:2015. Dessa 
präglas av ett mer proaktivt 
tänkande med fokus på att 
identifiera, förebygga och 
hantera risker både externt och 
internt genom hela organisa-
tionen och hela processen. 
Manager Quality & Environ-
ment Bosse Börjesson är 
ansvarig för arbetet med certifi-
eringen.  
– Fördelarna med de nya 
standarderna är främst det 
riskbaserade, proaktiva tänket. 

Det här synsättet är dock 
inget nytt för Orbit One. Vi har 
länge arbetat så här med våra 
interna kvalitetssystem som 
redan innehåller både risk- och 
omvärldsanalyser. 
– De uppdaterade standard-
erna ger även en djupare 
förståelse för den egna 
verksamheten och våra 
processer, samt tydliggör 
kraven från både externa och 
interna intressenter. Allt detta 
sammanlagt gör våra proces-
ser ännu säkrare och säkrar 
kvaliteten på våra kunders 
produkter.

Orbit One har länge arbetat 
med hållbarhet genom ett 
långsiktigt perspektiv på löns-
amhet, miljö och sociala frågor. 
Med vår hållbarhetsredovisning 
vill vi visa var vi står idag men 
också att vi har ambitioner 
att bli ännu bättre på hållbar 
utveckling. 

Vill du veta mer? 
Kontakta CEO Mattias 
Lindhe på tel: 0709 65 12 
49 eller via mail: mattias.
lindhe@orbitone.se 

De långa ledtiderna på kompo-
nentmarknaden håller i sig och 
ställer till problem i den dagliga 
produktionsplaneringen. Samtidigt 
lanserar Orbit One en ny tjänst 
som hjälper kunderna att välja 
rätt komponenter i deras design, 
berättar Director Supply Chain, 
Marcus Gunnebrant.
– Allt fler produkter innehåller 
elektroniska komponenter. Ett bra 
exempel är bilindustrin som idag 
innehåller 10 gånger så mycket 
elektronik jämfört med bara för 
några år sedan. Kapaciteten 
räcker inte till just nu för att förse 
alla med det som de vill ha. För 
Orbit Ones kunder så blir det 
därför allt viktigare att ha kom-
ponenter inspecade i sin design 
som är attraktiva för tillverkarna 
att producera, det vill säga artiklar 
som är tidigt i sin livscykel. 

– Här kan Orbit One dock hjälpa 
till med en ny tjänst. Vi har in-
vesterat i ett databasverktyg där 
vi kan ta reda på var i livscykeln 
som kundens inspecade kompo-

nenter befinner sig. Detta hjälper 
kunderna att få fram vilka delar de 
ska fokusera på vid en om- eller 
nydesign. Vi kan även erbjuda 
analys för kontroll av konflikt-
mineraler, RoHS och Reach-
förordningen.
– Vi tror att materialsituationen 
kommer hålla i sig, men att prob-
lem kommer att variera beroende 
på vilket sortiment det är. Vi tror till 
exempel att problemen med det 
passiva sortimentet kommer att 
hålla i sig och vara tufft en längre 
tid. Vi rekommenderar alla våra 
kunder just nu att ge oss en så 
lång prognos som möjligt, minst 
12 månader. Det ger oss ett bättre 
underlag för att kunna jobba med 
leverantörer och tillverkare för att 
hitta lösningar. 
 
Vill du veta mer?
Kontakta Director Supply 
Chain, Marcus Gunnebrant.
Telefon 070-965 21 38 eller via 
mail: marcus.gunnebrant@
orbitone.se

Vi följer GDPR

Fokus på risk i nya ISO

Vår hållbarhetsredovisning färdig 

Ny tjänst hjälper kunderna 
välja rätt komponenter


