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Ett nytt år har tagit sin början och för Orbit 
Ones del kommer 2020 handla mycket om 
hållbarhet och innovation. Vi är en del av 
EMS-branschen som har funnits i runt 50 
år nu. Det är en bransch där alla talar om 
effektivitet, ständig förbättring och Lean. 
Det gör vi också och vi är dessutom väldigt 
bra på att förverkliga det. Men vad är nästa 
steg? Vad är X? 

För att ta reda på det, startar vi nu upp ett 
unikt samarbete med Blekinge Tekniska 
Högskola och den internationellt erkände 
professorn Tobias Larsson. Vi kallar projek-

tet Orbit X och är ett innovationsprojekt för 
att hitta framtidens vinnande och värdeska-
pande koncept.

Under sex månader kommer tjugo medar-
betare, från alla våra enheter och med olika 
kompetenser, att arbeta i mixade team för 
att finna nya innovativa lösningar. Till vår 
hjälp har vi BTH som bidrar med kunskap, 
coachning och en arbetsmetodik speciellt 
utvecklad för innovationsprojekt. Vi sätter 
inga begränsningar för vilka områden inno-
vationerna rör. Bara att de ska vara värdes-
kapande, för oss och för våra kunder.

Orbit One har redan idag en innovativ före-
tagskultur. Med Orbit X tar vi ytterligare ett 
steg för att öppna nya dörrar och gå utanför 
vår egen ”comfort zone”. Vad X resulterar i 
vet vi inte idag. Men vi vet att det kommer 
att gagna våra kunder och att det är början 
på en spännande innovationsresa!

Your product is our mission

Mattias Lindhe
CEO Orbit One

Orbit Ones företagskultur 
präglas av att ständigt utmana 
och ifrågasätta invanda mönster 
och sanningar för att därigenom 
utvecklas och skapa mervärde. 
I jakten på värdeskapande tar vi 
nu ett helt nytt steg när vi startar 
upp Orbit X, ett unikt utvecklings- 
projekt inom innovation. 

Vi gör det i samarbete med 
Blekinge Tekniska Högskola och 
under ledning av professor To-
bias Larsson som har lång inter-
nationell erfarenhet av forskning 
inom innovation och produktut-
veckling och en bakgrund från 
både Luleå Tekniska Högskola 
och Stanford University. Inside 
Orbit One träffade Tobias Lars-
son för ett samtal om innovation 
och Orbit X.  

Innovation översätts ofta 
med uppfinning, men vad är 
egentligen en innovation?
– Enligt mig blir det inte en in-
novation förrän det har visat sitt 
värde. Enbart ett patent är bara 
en potentiell innovation, men när 
det visar sig skapa mervärde är 
det en innovation. Det kan vara 
en ny produkt, tjänst eller ett 
internt värdeskapande genom 
att arbeta mer kostnadseffektivt 
och skapa produkter eller tjän-
ster på nya och bättre sätt.
Vad är speciellt med det här 
projektet?
– I vanliga fall brukar det vara 
producerande företag som själva 
är produktägaren som kontak-
tar oss. Orbit One sticker i det 
här fallet ut som företag då de 

inte själva är produktägare utan 
producerar åt andra. Det gör det 
extra intressant att ett företag 
av den här sorten hör av sig och 
det ska de ha en eloge för. De 
innovativa vinningar de gör kom-
mer i framtiden att gagna även 
Orbit Ones kunder.
Vad är målet med Orbit X?
– Orbit X handlar om hur man 
tar innovation ett steg längre 
och skapar en företagskultur där 
innovation är en del av vardagen. 
Man brukar tala om att bli ambi-
dextriös, det vill säga att arbeta 
skickligt med båda händerna 
och både sköta de dagliga upp- 
gifterna samtidigt som man 
arbetar strategiskt med innova-
tion. Resultatet som vi kallar X 
måste vara värdeskapande och 

kan till exempel vara både nya 
affärsområden, processer eller 
tjänster. Vår roll är att bidra med 
kunskap, coachning och arbets-
metodiker utvecklade på BTH.
Vilka är vinsterna med en in-
novativ företagskultur?
– En innovativ företagskultur 
ger positiva och engagerade 
medarbetare som kan fokusera 
på värdeskapande och intäkts-
förbättringar som i slutändan 
ger högre konkurrenskraft. De 
innovativa företagen är fram-
tidens vinnare, men det krävs ett 
långsiktigt strategiskt tänkande 
som genomsyrar hela företaget. 
Inspiration, resurser och tålamod 
är viktigt. 
Vilka är de främsta framtida 
innovativa utmaningarna?
– Jag ser hållbarhet som den 
främsta utmaningen. Att skapa 
nya resurseffektiva lösningar 
inom alla områden och att kunna 
tillverka produkter energieffek-
tivt. Skalbarhet och digitalisering 
är också två av de viktigaste 
områdena för innovation, både 
vad gäller tjänster och produkter.

BTH fakta
Blekinge Tekniska Högskola, 
är bland världens mest 
framstående högskolor inom 
mjukvaruteknik och hållbar 
utveckling. Inom system- och 
mjukvaruteknik är BTH rankad 
som nummer sex i världen 
och nummer ett inom EU, 
enligt Journal of Systems and 
Software.

Nu startar vi jakten på X!

Inside Orbit One
NYHETER FRÅN EN AV SKANDINAVIENS STÖRSTA KONTRAKTSTILLVERKARE AV ELEKTRONIK OCH ELEKTROMEKANIK.
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” – De innovativa  
vinningar de gör 

kommer i framtiden 
att gagna även Orbit 

Ones kunder.”

Professor Tobias 
Larsson, BTH



Om Orbit One AB
Orbit One är en av Skandinaviens största 
kontraktstillverkare av elektronik och elektro- 
mekanik. Orbit One skräddarsyr, tillsam-
mans med produktägaren, optimerade och 
hållbara lösningar för hela värdekedjan.  
Från konstruktion, prototyp, inköp, tillverk- 
ning och test till logistik och eftermarknads- 
tjänster. 

Företaget är internationellt verksamt med 
fyra tillverkningsenheter i Sverige, Ryssland 
och Polen. I Sverige finns enheterna i  
Ronneby och Stockholm. Orbit One-
koncernen har idag runt 700 anställda och 
omsätter cirka 1 miljard SEK. Orbit One ägs 
av medlemmar i ledning och styrelse vilket 
ger korta och snabba beslutsvägar.

Orbit One AB
Ronneby Tel +46 457-742 00
Stockholm Tel +46 8-587 511 00
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Test är en självklar del av en lyckad 
design- och tillverkningsprocess. Orbit 
One erbjuder därför en rad kvalificerade 
tjänster inom test, teststrategi, testbar-
hetsanalyser och design av kundunika 
testsystem. Men vad kan vi erbjuda? Här 
är några av de vanligaste frågorna vi får:

• Kan Orbit One hjälpa oss  
 att testa vår produkt?
– Ja, vi har interna testteam i både Ron-
neby och Polen. De hanterar allt som 
krävs för noggranna och kundspecifika 
tester, testsupport och utveckling för 
både externa och interna testsystem.

• Vilka testtjänster  
 kan ni erbjuda?
– Vi erbjuder testlösningar baserade på 
de behov ni har och vi designar även 
kundunika testinterface vid behov. Vill ni 
säkra er produkt ytterligare utför vi gärna 
en Design Review eller FMEA. Producer-
barhet, kommentarer på komponentval 
och möjliga förbättringar, såväl tekniska 
som ekonomiska är andra områden vi kan 
bistå med. 

• Vad är Orbit One Test  
 System?
– Orbit One Test System (OTS) är ett test-
system som vi utvecklat internt och stän-
digt vidareutvecklar för att få ett optimalt 
flöde och tillgodose kundernas behov. 
OTS hanterar även kunders egenutveck-
lade testrutiner och systemet är dessutom 
utformat för att kunna kopplas till Orbit 
Ones MES-system, OneTracker. 

• När kan vi anlita er  
 för testutveckling?
– Ju tidigare i processen vi får dokumen-
tation och prototypkort, desto snabbare 
kan vi agera och börja samla in den 
information vi behöver samt offerera, 
köpa material som fixturer och instru-
ment, förbereda produktion och design av 
speciella interfacekort med mera. 

• Vad behöver ni från oss?
– För att starta ett projekt behöver vi 
dokumentation om produkten och en 
testspecifikation om vad och hur ni vill 
att vi ska testa produkten. Vi kan vara till 
stor hjälp i den här uppgiften, men ni som 
utvecklare och produktägare har även 
information och kunskap som är mycket 
viktig vid utformningen av testerna.

Vill du veta mer  
om komponentläget?
Vi rekommenderar våra kunder att ge oss 
så bra och långa prognoser som möjligt. 
Det ger oss större möjligheter att agera 
proaktivt. Vill du veta mer om kompo-
nentläget är ni välkomna att kontakta 
Director Supply Chain, Marcus  
Gunnebrant. Telefon 070-965 21 38 eller 
via mail: marcus.gunnebrant@orbitone.se

Utbrottet och spridningen av Coronaviruset i 
Kina har gett ökad osäkerhet kring läget på 
komponentmarknaden. 
– I dagsläget vet vi inte exakt hur det 
kommer att påverka oss, men vi arbetar 
kontinuerligt med bevakning och analyser 
av läget och kommer att hålla våra kunder 
informerade. Osäkerheten gör det extra vik-
tigt för våra kunder att försöka ge oss så bra 
prognoser av deras behov som möjligt. Det 
ger oss större möjligheter att agera proaktivt, 
säger Director Supply Chain, Marcus Gun-
nebrant.
– Utöver osäkerheten orsakad av Coro-
naviruset ser vi en generell nedgång på 
marknaden. Den har dock inte gett de 
prissänkningar som man borde kunna se 
och det beror på att tillverkarna anpassar 
sin kapacitet för att försöka bibehålla sin 
prisnivå. 
– En tendens vi ser är att ledtiderna på min-
nen ökar och som vi tidigare rapporterat ser 
vi fortfarande problem med försörjningen 
kring MLCC och Power Mosfets. Problemen 
med MLCC drivs primärt av att tillverkaren 

Murata har valt att avveckla MLCC som har 
en kapsel som är större än 0402. Vi råder 
därför våra kunder att se över och specifi-
cera in ytterligare godkända tillverkare som 
till exempel Yageo. 
– Det som drar mycket komponenter nu 
är lanseringen av 5G och den allt större 
tillverkningen av elbilar. Ett annat område 
är Internet of Things som kräver mycket 
komponenter när allt fler applikationer är 
uppkopplade.

Nu startar Orbit One upp ytterligare ett test-
team inom koncernen. Det är enheten i Po-
len som utökas med ett team av utvecklare 
med spetskompetens inom testdesign och 
testutveckling. Teamet får en egen avdeln-
ing med all den utrustning som krävs för att 
säkra rätt kvalitet.

– Allt fler kunder efterfrågar just en leverantör 
som har helheten och kan tillgodose hela 
deras behov av tester från första prototyp 
till tester i full serieproduktion. Tillsammans 
med testteamet i Ronneby tar vi nu områ-
det test- och testutveckling till nästa nivå 
och drar nytta av hela koncernens erfaren-
het, kompetens och maskinpark. Den nya 
testavdelningen kommer att vara komplett 
och i full gång under första halvåret, berättar 
Business Development Manager Magnus 
Håkansson.

Q&A: Test

Coronaviruset ger osäkerhet  
på komponentmarknaden

Orbit One bygger  
nytt testteam  
i Polen
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