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Nyckeln till framgång?
Engagemang  
och kompetens!   
Välkommen tillbaka efter semestern! 
Jag hoppas att du har haft en skön sommar 
och har laddat batterierna inför hösten. Jag 
hoppas också att din höst kommer att bli lika 
händelserik som Orbit Ones. Vi har nämligen 
många projekt på gång. I Ryssland pågår  
arbetet med att fördubbla produktionsytan 
och även vid vår polska enhet utökar vi ytan 
rejält. Och fler spännande projekt väntar.

Det här är satsningar som kräver en flexibel 
och engagerad organisation som står redo 
för utmaningar. Det har vi. Vi är mycket 
stolta över att ha medarbetare som präglas 
av hög kompetens, stort engagemang och 
som ständigt är redo för nya utmaningar. Vår 
organisation har ett mycket stort kundfokus i 
såväl processer som i de dagliga kontakterna 
med våra kunder och leverantörer. Läs mer 
om detta på sidan 2. 
En glad nyhet är också att Orbit One utsetts 
till nummer ett i ”Champions League” i Polen, 
en tävling där industriföretags 5S-arbete 
granskas av oberoende revisorer. Att vi vann 

är ett bevis på att vi verkligen arbetar med 
ständiga förbättringar på ett positivt sätt och 
att nyckeln till effektiv tillverkning handlar om 
kompetens, kunskap och engagemang. Stort 
grattis till våra polska kollegor!

Your product is our mission

Mats Johansson
CEO Orbit One

Orbit One i Ronneby växer under ett tak

Orbit One toppar Champions League!

Längre ledtider för komponenter!  
Vi ser nu tydliga signaler från kompo-
nenttillverkarna att deras ledtider ökar. 
Vi vill därför lyfta en varningens finger för 
att komponentmarknaden ett år framåt 
kommer vara tuff med minskad flexibil-
itet. Vad orsakar detta? 
– Industrin går fortsatt bra. Genom åren 
har alla arbetat med att få ner sin totala 
kapacitet för att få upp effektiviteten. Det 
finns med andra ord ingen överkapacitet 
hos tillverkarna. Genom sammanslagnin-
gar hos komponenttillverkarna och när 
de konsoliderar sina portföljer försvinner 
också kapacitet eller alternativa kom-
ponenter, säger Director Supply Chain, 
Marcus Gunnebrant. 

– Vi bevakar marknaden dagligen, håller 
systemen uppdaterade med senaste 
informationen och skickar prognoser till 
våra leverantörer varje vecka för att hålla 
dem uppdaterade. Det finns indikationer 
på att vi är på väg in i samma alloker-
ingssituation som i början av 2000-talet. 
Hamnar vi i allokering så hjälper inte 
prognoser utan då är det fokus på att 
köpa hem och lägga material på lager ti-
digt. Vi uppskattar att ni som kund förser 
oss med så korrekta och långsiktiga 
prognoser som möjligt. Det underlättar 
vårt jobb att säkra material. Vill vi dock 
vara helt säkra på att material finns 
tillgängligt, om vi går in i en allokering, så 
är det att ha material hemma på lager. 
Vi kan tillsammans med er diskutera och 
hitta lösningar. Har ni frågor så kontakta 
gärna er kontakt på Orbit One, avslutar 
Marcus Gunnebrant.

Nu finns all verksamhet vid Orbit Ones Ronneby-
enhet samlad under ett tak. Lokalerna har des-
sutom utökats ytterligare genom att ta över lediga 
lokaler som gränsade till de befintliga. Den sam-
manlagda ytan är nu över 12 000 m2. På den nya 
ytan, som även gränsar till ett renare rum, sker nu 
huvudsakligen avancerad box build och tillverkning 
av medicinteknik. 
– Sedan köpet av Flex i Ronneby har vi under en 

övergångsperiod haft två lokaler. Nu är dock allt 
samlat på ett ställe i de nya moderna lokalerna. 

Det har redan förbättrat vår produktion och vi kan 
skapa effektivare flöden i våra tillverkningsproces-
ser. Det har även skapat flera synergieffekter, bland 
annat genom att vi bättre kan optimera använd-
ningen av befintlig maskinpark, säger Director 
Manufacturing Ulf Karlsson.
– Vad gäller teknik och utrustning är det vårt 

affärsmannaskap som styr. Vi har en stor och bred 
maskinpark, men det är marknaden som styr. Vi 
lyssnar noga på marknadens behov och anpassar oss 
därefter. Vad behövs för att lösa kundernas behov? 
Vilka krav ställer kunderna? Utifrån detta anpassar 
vi oss och finner lösningar som ger bästa effektivitet 
genom hela värdekedjan, fortsätter Ulf Karlsson.
– Ännu en positiv effekt är att vi nu kan ta på oss 

större och mer komplexa projekt, något som också 
har märkts i allt fler förfrågningar. Samtidigt kan vi 
fortsätta att serva våra mindre kunder lika bra och 
de kan dessutom dra nytta av vår allt större kapac-
itet, avslutar Ulf Karlsson.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna Director Manufacturing Ulf Karlsson 
på telefon 0706-19 42 41  
eller via mail: ulf.karlsson@orbitone.se

Industrilandet Polen satsar stort på kom-
petensutveckling inom Lean production 
och resultaten har inte låtit vänta på sig. 
Polen är idag ett av Europas mest konkur-
renskraftiga industriländer. Därför är det 
extra glädjande att Orbit One nu toppar 
Champions League i Polen. Champions 
League är en tävling för industriföretag där 
runt 90 industrier tävlar om hur man lever 
upp till 5S. Alla företag bedöms varannan 
månad av oberoende revisorer som granskar 
allt inom 5S-arbetet inom både tillverkning 
och administration. 
– Det är en tuff liga med mycket hård 

konkurrens. Nu leder vi ligan och 
förra året kom vi tvåa. Etta var då 

en polsk flygplanstillverkare. Vi fick dessutom ett 
trevligt pris i form av en tvåårig utbildning inom 

Lean production för en anställd, berättar 
Grzegorz Kohl, VD för Orbit One 
i Polen. 
– Vi är mycket stolta och våra kol-

legor i Polen har gjort ett fantastiskt 
bra jobb. Men det är inte bara en 

rolig tävling. Vi kommer att ha stor 
nytta av detta internt även vid de andra 

enheterna. När vi nu arbetar med 5S 
inom Orbit One är enheten i Polen vårt 

benchmark och övriga enheter kan lära sig 
av den polska enhetens framgångar och göra 

sina processer ännu effektivare, säger 
Director Manufacturing Ulf Karlsson. 

Vi ses på The Evertiq 
Conference i Lund!
Lunch och fika ingår och Orbit One 
är på plats. Vi ses!
Var: Ideon Medicon Village
När: 28 september
Öppettider: 09.00-16.00
Anmälan: http://evertiq.se/tec/
lun2017_visit#Anmälan 

Boka ditt möte redan idag! 
Kontakta Director Sales &  
Marketing, Micael Ny. 
Tel. 0709-65 19 65  
eller mail: micael.ny@orbitone.se

Nyhe te r  f r ån  en  a v  S kand i na v i ens  s tö rs ta  kon t ra k t s t i l l v e r ka re  a v  e l e k t r on i k  och  e l e k t r omekan i k .
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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 ef-
termarknadstjänster. Företaget är internatio-
nellt verksamt med fyra tillverkningsenheter 
i Sverige, Ryssland och Polen. 

I Sverige finns enheterna i Ronneby och 
Stockholm. Orbit One har idag runt 625 
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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Orbit One är i dag en av Skandi-
naviens ledande kontraktstill-
verkare av kretskort, förpackad 
elektronik och elektromekanik. 
De fyra tillverkningsenheterna 
kompletterar varandra och genom 
väl genomtänkta produktionsstrat-
egier utnyttjar vi de olika enheter-
nas specialiteter på ett för kunden 
optimalt sätt. Men modern 
kontraktstillverkning kräver mer 
än så. Det krävs en organisation 
fylld av engagemang och kompe-
tens och som är tillräckligt snabb 
och flexibel för att kunna svara 
på marknadens allt högre krav på 
leveransprecision, kostnadseffek-
tivitet, kvalitet och kort time-to-
market. COO Mattias Lindhe 
leder arbetet med organisations-
utveckling inom Orbit One och 
berättar mer.

– För att kunna konkurrera krävs 
en organisation med fokus på 
leveransprecision, kvalitet och 
kostnadseffektivitet. Vi har be-
visligen lyckats mycket bra med 
det och vi har tre nyckelord som 
förtydligar koncernens arbete 
framåt: Standardisering, Laganda 
och Affärsmannaskap.

Standardisering handlar om att 
skapa och använda rätt processer 
genom hela koncernen. Det ska 
vara enkla, effektiva processer som 
lägger fokus på att skapa mervärde 
för kunden.
– Det kan tyckas vara en motsä-
gelse, men här kommer även, vad 
vi kallar, processtyrt entreprenör-
skap in i bilden. Alla medarbetare 
ska inom ramen för sitt uppdrag 
och kompetensområde kunna 
utmana invanda mönster för att 
ständigt förbättra och förenkla 

våra processer. Standardiserade 
och enkla processer skapar bra 
förutsättningar att göra rätt från 
början vilket i sig är värdeskap- 
ande för både våra leverantörer, 
våra kunder och våra medarbetare.

Laganda inom gruppen, vid och 
mellan tillverkningsenheterna 
och inte minst med kunder och 
leverantörer är ett måste för att 
maximera värdekedjan.
– Våra värderingar är viktiga 
framgångsfaktorer. Vi har en platt 
organisation och talar aldrig om 
hierarkier. Istället är det fokus på 
samarbete och vad jag själv i min 
roll kan hjälpa mina medarbetare 

med. Det fantastiska arbetet i en 
F1-depå är en bra metafor för hur 
arbetet ska fungera. Alla vet sin 
roll, alla vet vad som ska göras och 
hur det övriga teamet fungerar 
och fokus i det dagliga arbetet 
ligger på att skapa värde i sina 
respektive gränssnitt.

Affärsmannaskap i förhål-
landet med kunder, leverantörer 
och marknaden är a och o i att 
skapa de bästa lösningarna på 
marknaden. 
– Många företag missar här 
slutkunden. Därför lägger vi extra 
stort fokus på att förstå kundens 
marknad. Vilka behov har kundens 

kund? Hur skapar vi bästa lösning 
för hela kedjan från utveckling 
och tillverkning och hela vägen ut 
till leverans till slutkunden? Utan 
detta fokus är det omöjligt att 
maximera värdekedjan, avslutar 
Mattias Lindhe.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna COO  
Mattias Lindhe på telefon  
070-965 12 49 eller via  
mail: mattias.lindhe@orbitone.se

Fokus på mervärde för kunden


