
Inom svensk industri finns en betydande produktivitets-
potential som kan och behöver utvecklas. Ofta är det de 
medelstora företagen som kan dra mest nytta av ett stöd. 
De är i stor utsträckning nödvändiga leverantörer till de 
stora globala företagen, samtidigt som de i många fall inte 

har egen kraft att utveckla sina produktionsprocesser att 
hålla världsklass. För att stärka dessa företag så att de 
förmår utvecklas i den takt som krävs behövs en samlad 
nationell satsning. Detta är Produktionslyftets avstamp. 
Läs mer på www.produktionslyftet.se!
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Kontraktstillverkaren Orbit One arbetar sedan flera 
år med Lean Production för att effektivisera tillverk-
ningsprocessen. Nu tar Orbit One ytterligare ett steg 
för att stärka konkurrenskraften, när de tar hjälp av 
Produktionslyftet. Som finansiärer till Produktionslyf-
tet står KK-stiftelsen och den statliga myndigheten 
VinnoVa, som båda arbetar för att stärka Sveriges 
konkurrenskraft.

– Med Produktionslyftet breddar vi tänkandet och 
implementerar Lean-tänkandet på hela företaget. 
Jag skulle egentligen vilja kalla det Lean Enterprise, 
för nu handlar det om alla flöden inom företaget, allt 
från prognoser och inköp till produktion och efter-
marknad, berättar produktionschef Ulf Karlsson.

Produktionslyftet tillämpar en standardiserad och väl 
utprovad process som pågår i arton månader. En 
Lean-coach utses i samråd med företaget och ge-
nomför utbildningar för att introducera och stimulera 
nya, effektivare arbetssätt och metoder.

– Två projektledare hos Orbit One kommer nu att 
utbildas genom Produktionslyftet, för att sedan i 
sin tur implementera och utbilda övriga personalen. 
Därefter är det ett ständigt pågående arbete med 

Orbit One stärker konkurrenskraften 
med hjälp av Produktionslyftet

För mer information och bildmaterial kontakta 
gärna produktionschef Ulf Karlsson på telefon 
0457-742 41 eller mail ulf.karlsson@orbitone.se.

att finna förbättringar 
och effektiviseringar 
som gör att vi kan 
producera våra kun-
ders produkter på ett 
optimalt sätt, både 
kostnads- och kvali-
tetsmässigt, avslutar 
Ulf Karlsson.

Orbit One AB är specialiserade på kontraktstillverkning 
av kretskort, förpackad elektronik och elektromekanik 
för både låg- och högvolymsproduktion. Företaget är 
internationellt verksamt och har sex tillverkningsenheter 
i Sverige, Ryssland och Polen med huvudkontor i Ron-

neby. Orbit One har 475 anställda, omsätter över 500 
MSEK och är med sina 45 år i branschen en av de mest 
erfarna kontraktstillverkarna på den svenska marknaden. 
Företaget ägs idag av vd Christer Malm och ekonomichef 
Mats Johansson. Läs mer på www.orbitone.se.
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