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Efter en rekordvarm sommar är vi nu tillba-
ka, redo för höstens utmaningar och nya 
spännande kunduppdrag. Som nybliven 
CEO känns det extra spännande att nu 
få leda arbetet inom Orbit One. Vi är inte 
längre en i mängden utan en av ett femtal 
ledande aktörer runt Östersjön. Då gäller 
det att sticka ut. Och hur gör Orbit One 
det? En av våra styrkor är vårt extremt 
kundorienterade arbetssätt. Vi talar hellre 
i termer om partnerskap än traditionella 
kund- och leverantörsförhållande. Våra 

affärer bygger på ömsesidiga val av 
varandra och ett transparant och flexibelt 
arbetssätt som skapat många och långa 
relationer genom åren. Vi hjälper varandra 
att växa och vår utveckling är ofta en 
spegelbild av kundernas behov.
En annan styrka är vår företagskultur. Det 
ligger i vårt DNA att ständigt utveckla våra 
processer, att utmana tänkandet i bran-
schen och att ta vara på och utveckla vår 
kunskap. I detta nummer av Inside Orbit 
One kan du läsa om just två sådana pro-

jekt. Dels vårt Lean-projekt i Stockholm 
och dels vårt interna kunskapsforum EPM 
där vi tar tillvara på och utvecklar kunskap 
och kompetens inom koncernen. Jag hop-
pas ni alla får en skön höst. 
Nu kör vi!

Your product is our mission

Mattias Lindhe
CEO Orbit One

Efter ett fyra månaders intensivt 
Lean-projekt står Orbit Ones 
Stockholmsenhet redo för nya 
utmaningar. Målet har varit att 
effektivisera produktionslinjerna, 
halvera produktionsytan och 
frigöra nya ytor för kommande 
projekt.

  – Det är ett fantastiskt lyckat 
projekt som vi har genomfört på 
rekordtid, tack vare en mycket 
engagerad och professionell 
personal där alla bidragit med 
sin kompetens. Vi ser redan nu 
hur synergieffekterna kommer 
att minska kostnaderna och ska-
pa ännu effektivare produktions-
flöden, säger VP Operations Ulf 
Karlsson.

  – Lean-projektet har även 
skapat ökad närhet mellan grup-
perna, vilket ger snabbare och 
bättre kommunikation. Det un-
derlättar hela processen och ger 
i slutändan en positiv påverkan 
på såväl kvalitet som effektivitet. 
När grupperna arbetar tajtare 
ser vi även bättre möjligheter till 
kontinuerlig förbättring, fortsätter 
Ulf Karlsson.

   – Även på tekniksidan har 
det hänt saker. Nyligen inves-
terade vi i en ny AOI av märket 
Koh Young som mäter i 3D 
och hjälper till att säkerställa 
kvaliteten på kretskorten, avslu-
tar Ulf Karlsson.

Orbit One  
i Stockholm
Orbit Ones Stockholmsenhet är 
en modern, komplett och flexibel 
enhet där alla tjänster ryms under 
ett tak. Här finns dessutom ett 
renrum och närheten till kunder-
na i Stockholmsregionen ger 
snabbhet och flexibilitet.  
Kunderna finns främst inom 
industri, medicinteknik, miljö och 
energi varav ett av de snabbast 
växande segmenten är miljösek-
torn där till exempel teknik till 
elbilar står för en allt större del.

Välkomna till TEC i Lund! 
Inled hösten med en dag på TEC. Seminarier,  
mingel och utställare. Lunch och fika ingår och 
Orbit One är på plats. Vi ses!

Var: Ideon Medicon Village
När: 27 september
Öppettider: 09.00-16.00
Anmälan: https://evertiq.se/tec/lun2018_visit#Anmälan

Boka ditt möte redan idag!
Kontakta Director Sales & Marketing  
Mats Eriksson, Tel. 070-674 47 77 eller  
mail: mats.eriksson@orbitone.se

Lean-projekt trimmar Stockholmsenheten

Vi har modet att sticka ut

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

H
an

ss
on

 R
ek

la
m

 &
 J5

 p
ro

du
ct

io
ns

www.orbitone.se

Orbit One i Polen får fint säll-
skap med flera framgångsrika 
företag i Polen som nu listats 
på Diamond Forbes 2018.  
Listan är en ranking över före-
tag med den mest dynamiska 
värdeutvecklingen över de tre 
senaste åren. Det är Forbes 
Magazine som ligger bakom 
rankingen och den baseras 
på schweiziska värderings-
metoder. Bland de viktigaste 
kriterierna är finansiellt resultat, 
tillgångsvärde, betalningsför-

måga och avsaknad av nega-
tiva juridiska händelser. Årets 
utgåva är den 11:e listan över 
de mest dynamiska företagen 
i Polen.

För fyra år sedan valde säker-
hetsföretaget Axema Orbit One 
som partner för tillverkning av 
sitt inpasseringssystem VAKA. 
Sedan dess tillverkas en rad olika 
produkter i flera versioner vid 
Orbit Ones Stockholmsenhet.
  Axema VAKA är ett komplett, 
säkert och användarvänligt 
system för porttelefoni och 
passerkontroll. Axema VAKA kän-
netecknas av hög användarvän-
lighet med en snygg och robust 
design, anpassad för nordiska 
förhållanden. Systemet är mycket 
flexibelt och enkelt att både 
projektera, installera och admin-
istrera. Största marknaden är 
Sverige men en stor del går även 
på export till främst våra nordiska 
grannländer.
  – Axema är en spännande kund 
med höga krav på kvalitet och 
säkerhet. De förväntar sig en 
flexibel och proaktiv leverantör 
och vårt samarbete fungerar 
väldigt bra då Axema alltid har bra 
underlag och god förståelse för 
tillverknings- 
processen. Vi hanterar hela 
produktionskedjan, från inköp 
och box build till sluttester och 
leverans till Axema eller i vissa fall 
direkt till slutkund, berättar Dennis 
Fredriksson Site Manager Orbit 
One i Stockholm.
  – Vi valde Orbit One för att vi vill 
kunna fokusera våra resurser och 
vår kompentens på att utveckla 
och marknadsföra våra produkter. 
Genom samarbetet med Orbit 

One kan vi göra det utan att göra 
avkall på vare sig produktionska-
pacitet eller kvalitetsmål. Vi hade 
också bra referenser angående 
Orbit Ones produktionskvalitet. 
Närheten till Orbit One ger 
dessutom en geografisk fördel 
som öppnar upp möjligheter för 
logistisk optimering. Jag kan 
absolut rekommendera Orbit 
One för de som söker en flexibel 
och kostnadsmedveten samar-
betspartner som samtidigt har 
höga kvalitetsmål, säger Philip 
Wachtmeister, CEO Axema.

Att ta tillvara på kompetens, 
kunskap, idéer och kreativitet 
är en av nycklarna till framgång 
för ett kunskapsintensivt 
företag som Orbit One. VP 
Operations Ulf Karlsson driver 
därför sedan flera år tillbaka det 
interna forumet EPM - Europe-
an Production Management. 
  – Huvudskälet och målet 
för EPM är att utveckla vår 
produktion i varje fabrik och 
se till att vi även har en strategi 
för att hjälpa till att utveckla 
varandra och därmed öka 
vår totala styrka och höja vår 
gemensamma kompetens. Det 
handlar om att ta tillvara idéer, 
sprida kunskap och dra nytta 
av varandras kompetens och 
därigenom slippa att ”uppfinna 
hjulet igen” då man står inför 
en utmaning. Det är också 
viktigt att uppmuntra kreativitet 
och skapa en organisation där 
det är högt i taket och alltid 
välkommet att utmana och 
tänka nytt. 

  – Forumet består av elva 
personer från Orbit Ones fyra 
tillverkningsenheter och det är 
medarbetare från produktion, 
teknik, Lean och kvalitet. Utöver 
regelbundna Skype-möten 
träffas forumet två gånger per 
år. På agendan står då bland 
annat diskussioner, workshops 
och presentationer av case. I 
våra workshops skapar vi grup-
per där vi blandar medarbetare 
från olika enheter till nya team. 
Uppgifterna kan handla om allt 
från hur man skapar ett Lean-
bibliotek till hur man arbetar 
med FMEA eller hur SMD-
teamet mäter nertider. 
  – Vårt interna EPM-forum gör 
att vi kan utnyttja våra resurser 
och kunskaper optimalt. 
Kunskap tillsammans med rätt 
kvalitet, leverans i tid och kost-
nadseffektivitet är avgörande i 
en tid av mycket snabb teknisk 
utveckling och hård konkur-
rens.

Orbit One på Diamond Forbes lista

Internt kunskapsforum 
stärker Orbit One

Axema:

”Kontraktstillverkning ger  
oss resurser över  
till våra kärnkompetenser.”


