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Vi har alla en sak gemensamt och det är 
vår ständiga undran om framtiden. Själv 
brukar jag säga att det enda vi säkert vet 
om framtiden är att den kommer. Förändrin-
gar går allt snabbare i vår globala ekonomi 
där politik, ekonomi och teknikutveckling 
förändrar spelplanen från dag till dag. Så 
hur bygger ett företag som Orbit One upp 
styrka i en snabbt föränderlig värld? Våra 
kunder finns ju inom vitt skilda segment, på 
olika marknader och med olika konjunktur-
cykler. 
Vår lösning är att bygga en synnerligen 
stark och flexibel organisation som kan 

agera med styrka och effektivitet på både 
kort och lång sikt. Vi har implementerat en 
5-årsplan med tydlig riktning för vår kom-
mande utveckling, men också skapat gott 
om svängrum för alternativ planering. Vi har 
genomfört flera lyckade Lean-projekt som 
vi nu förädlar vidare, hela tiden med flexibil-
itet och alternativa lösningar i minne. Vi har 
en stark företagskultur med gemensamma 
värderingar. Tillsammans med vår fantastis-
ka personal så bildar det en stabil grund för 
oss att möta en föränderlig och spännande 
framtid. 

En helt annan sak vi är redo för är som-
maren och lite sommarlov med sköna lata 
dagar. Så från oss alla på Orbit One önskar 
vi alla kunder, leverantörer, medarbetare 
och vänner en riktigt skön sommar!

Njut av solen - Your product is our mission

Mattias Lindhe
CEO Orbit One

Efter det lyckade Lean-projektet 
vid Orbit Ones Stockholmsenhet 
fortsätter Orbit One satsningarna 
med ett helt nytt koncept; Lean 
Basic. Först ut är Stockholm och 
Ronneby och därefter väntar 
resten av koncernen. Även 
Blekinge Tekniska Högskola är 
delaktiga i projektet i samarbete 
med Vinnova.
Lean manager Stefan Hultén 
och Director Human Resources 
Åse Hamn arbetar gemensamt 
med satsningarna och de menar 
att det som verkligen har fått 

Lean att lyfta, på ett sätt som 
märks hela vägen ut till kunder-
na, är företagets värderingar. 
– Det är förhållandevis lätt att 
prata om att införa Leanmetoder 
men det är först när alla medar-
betare har våra värderingar och 
filosofin bakom Lean i ryggmär-
gen och känner att de kan 
påverka och utveckla processer-
na, det är då arbetet med Lean 
verkligen lyfter och ger de stora 
resultaten för både oss och våra 
kunder, säger Stefan Hultén.
– Målet med våra gemensamma 

värderingar, som vi kallar The 
Orbit One Way, är att de ska 
sitta i ryggmärgen på alla 
medarbetare. Alla ska känna att 
de är en viktig del i processen 
och att de både kan och ska 
ta ansvar för sin del. Vår kultur 
uppmuntrar och förväntar sig 
att man tar ansvar, utmanar 
etablerad kunskap och inte är 
rädd för att presentera egna 
idéer och åsikter. Vi vill ta tillvara 
på alla medarbetarnas klokhet, 
kompetens och erfarenhet och 
detta tillsammans med Lean 

ser vi som en av nycklarna till 
framgång, berättar Åse Hamn.
 – En annan positiv effekt är 
att vi samtidigt skapar bättre 
arbetsplatser med mindre stress 
och större gemenskap. Värder-
ingarna och de effektiva flödena 
i kombination med känslan och 
medvetenheten av att man är en 
viktig kugge som verkligen kan 
påverka kvalitet och effektivitet 
är viktiga komponenter i vår 
konkurrenskraft, avslutar Åse 
Hamn.

Våra värderingar får Lean att lyfta

Ett framtidssäkrat Orbit One

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

Orbit One önskar er en 
riktigt skön sommar!
Vi önskar alla våra kunder, 
samarbetspartners och vän-
ner en riktigt trevlig, lång och 
skön sommar. Våra enheter i 
Sverige har semesterstängt 
veckorna 28, 29 och 30 med 
vissa specifika undantag. Våra 
övriga enheter är öppna hela 
sommaren.



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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LumenRadio har valt Orbit One 
som partner för kontraktstill-
verkning av ett flertal produk-
ter. LumenRadio utvecklar 
och marknadsför pålitliga 
operativsystem, radiomoduler 
och produkter för trådlösa IoT-
applikationer med låg energiför-
brukning och lång räckvidd. 
Applikationerna, som säljs över 
hela världen, används inom flera 
områden såsom professionell 
belysning och inom tung indus-
triell utrustning.
Nathalie Linhem som arbetar 
som Supply Chain Manager 
hos LumenRadio berättar att 
LumenRadio har valt att ha både 
egen tillverkning och att använda 
sig av kontraktstillverkning.
– Med hjälp av kontraktstill-
verkning frigör vi resurser och får 

enklare och effektivare logistik-
flöden samtidigt som vi sprider 
riskerna. Orbit One tillverkar 
dels kompletta produkter där de 
hanterar hela värdekedjan, från 
tillverkning av kretskort till slutlig 
montering och paketering, och 
dels kretskort och komponenter 
som vi sedan själva monterar vid 
vår egen tillverkningsenhet. 
– Vi valde Orbit One av flera skäl. 
När vi besökte fabriken i Ron-
neby blev vi mycket imponerade 
över hur fin fabriken var och 
hur det såg ut. De har mycket 
bra kontroll på processen och 
besöket gav en bra känsla. När 
de dessutom kunde lämna ett 
slagkraftigt pris bestämde vi oss 
för Orbit One, avslutar Nathalie 
Linhem.

Orbit One fortsätter satsningar-
na vid enheten i Prabuty, strax 
utanför Gdansk i Polen. Senaste 
investeringen är ytterligare en 
SMD-linje för att möta kunder-
nas förväntningar när det gäller 
kvalitet, produktionskapacitet 

och flexibilitet. Den nya linan 
som tas i drift under andra hal-
van av juni bygger även denna 
på Fujis NXT koncept. Den nya 
linan byggs upp kring 7 NXT-
moduler.

Orbit Ones Hållbarhetsrapport 
för 2018 är nu klar och finns att 
beställa för den som är intresse-
rad av vårt hållbarhetsarbete 
inom Orbit One-koncernen. Den 
beskriver bland annat hur vi kon-
tinuerligt minskar förbrukningen 
av kemikalier och hur vi arbetar 
med att minska vår energiför-
brukning.
Beställ vår hållbarhetsrapport 
här: mats.eriksson@orbitone.se

Orbit One tillverkar 
åt LumenRadio 

Ny SMD-linje i Polen

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?

Beställ Orbit Ones  
hållbarhetsrapport.
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