
STOR AFFÄR I LITEN KRETS
 
Inte ett dammkorn. Rigorös ordning och reda. En 
supermodern maskinpark och ett effektivt flöde i 
fabriken.  

Personliga kontakter väger tungt för familjeägda 
Frontside Electronics AB 
Robert Olsson och hans företag Frontside Electronics AB i Mölnlycke var först med att 
ansluta sig till Tillväxt 2000. Det är också ett av de mest aktiva företagen - och det 
hänger fortfarande med. 
• Varför? 
- Det avgörande för ett tillväxt-företag är att ha ett bra kontaktnät och att ständigt få nya 
idéer till fortsatt expansion. Det har jag fått genom att vara med i Tillväxt-2000, säger 
Robert Olsson. 
Envist har Robert Olsson hållit fast vid sina ursprungliga idéer om hur man ska tillverka 
kretskort, med minimal administration och långsiktiga kundrelationer där man hjälper 
kunden med produktionsutveckling. Det har gjort hans företag lönsamt. Två gånger. 
Kunder strömmade till  
Robert började tillverka kretskort i egen regi 1981. Han satsade och fick snabbt allt fler 
kunder i Västsverige. Efter några år hade Flowline AB 32 anställda. 
I början av nittiotalet blev han kontaktad av ett Stockholmsföretag i samma bransch. 
Tiderna var sämre och delägarskap diskuterades, Robert övertygades om att man 
tillsammans skulle bli mera lönsamt. Han fortsatte som VD, Stockholmsföretaget gick in 
som 91-procentig ägare. Efter ett par månader tog de över företaget när Robert var på 
semester. 
Men Stockholmsföretaget begick ett misstag. Det var Robert som hade de personliga 
kontakterna. Han bestämde sig för att starta på nytt. Frontside Electronics AB föddes i 
garaget. De gamla kunderna valde Frontside så snart de kunde. Det var Robert som hade 
förtroendet. 
Ursprungligt koncept håller  
Tillverkningen sker i stora, ljusa lokaler. Företaget har 27 anställda och hela familjen 
Olsson är involverad i verksamheten. 
Men det är det ursprungliga konceptet som gör att västsvenska företag gärna väljer 
Frontside framför konkurrenter i Asien  
En minutiös ordning, effektivt flöde i fabriken, 100 procent fritt från statisk elektricitet 
och damm, toppmoderna höghastighetsmaskiner som monterar fler än 40 000 
millimeterstora komponenter i timmen och möjlighet att få hjälp med 
produktionsutveckling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Genererar vinst varje år  
Trots konjunktursvackan har företaget visat bra vinst varje år sedan omstarten 1991. 
Men även etik är viktigt, både vad gäller personal och affärer. 
- Det betyder respekt för människor, pålitlighet och rent spel i alla riktningar. Varje affär 
ska genomföras så att den blir en rekommendation for framtida affärer. 
 
LISELOTTE GUSTAFSSON 
TILLVÄXT-2000 
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