
 

Har byggt upp sitt företag två gånger  
  
Det unga företaget Frontside Electronics finns på andra våningen i Mölnlycke företagspark. Här har man 
kunnat utforma precis de lokaler man behöver och resultatet blev ett öppet och ljust våningsplan med 
kombinerat kontor och tillverkning. 
Robert Olsson och hans fru Anette har sina kontor närmast entrén, med utsikt över både skogen och 
motorvägen. 
Inne i tillverkningsdelen har de 20 anställda precis tagit paus i arbetet. Klockan elva varje dag är det 
nämligen dags för gymnastik. 
- Eftersom det är ett stillasittande arbete är det viktigt att alla får sträcka på sig ordentligt, säger Robert. 
Frontside Electronics tillverkar kretskort som används i bland annat bilar datorer, styrutrustningar för 
garageportar och personsökare. Det är ett precisionsarbete som kräver stadig hand, pincett och ibland 
mikroskåp. Kunderna är många och bland de större märks Ericsson, Volvo, Saab och SKF. 
Att sprida uppdragen på många kunder är en av lärdomarna som Robert gjort under sina år som egen 
företagare. Företaget blir mindre sårbart då. 
- Vi har inte heller någon egen konstruktion utan producerar bara på uppdrag. Det gör att vi skiljer oss från 
många andra elektronikföretag. Jag tror att man ska hitta sin nisch. 
Fick börja från början 
Robert började sin bana som företagare 1981 då han lämnade sin tjänst på Ericsson. Han var framgångsrik 
och hade som mest 32 personer engagerade i företaget.  
1990, när konjunkturen började gå nedåt, fick haft ett erbjudande att gå samman med ett annat företag. 
Den nya partnern var dock bara ute efter Roberts kunder och utrustning. Det slutade, med att han stod utan 
firma, maskiner, och tillgångar. fick börja från början igen. 
- Jag hade inte en lödkolv ens, men familjen hoppade in och hjälpte till och mitt kontaktnät hade jag kvar. 
Försiktig expansion 
Efter en tid kunde han flytta företaget till egna lokaler och börja anställa. Men hela tiden var han försiktig 
med expansionen och några lån har han inte tagit. 
När administrationen och ekonomin blev honom övermäktig för tre år sedan slutade Anette sitt jobb på 
Sparbanken och började på heltid i företaget.  
- Det är roligt att driva det tillsammans. 
Men det gäller att inte prata jobb vid måltiderna med familjen. 
Anette tycker att hon fått en större förståelse vad det innebär att vara företagare nu när hon själv är 
delaktig. Tidigare kunde hon tycka att Robert jobbade för mycket, nu är det ofta hon som tar hem jobb. 
- Jag saknar inte jobbet på banken, säger hon. jag tycker om friheten, att kunna välja mina arbetstider. 
Att bli vald till årets företagare är en viktig uppmuntran. - Jag blev väldigt smickrad. Det är ovanligt att vi 
företagare får en klapp på axeln, säger Robert. 
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