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  Konkurrerar framgångsrikt med 
kineserna 
 

Kretskortmontage hos Frontside i Härryda 
 
 
I tider då missmodet om den svenska industrins framtid är 
återkommande nyhet i media är det spännande att konstatera att 
det finns företag som bestämt sig att konkurera även med 
kineserna. Robert Olsson VD och ägare till Frontside Electronics i 
Mölnlycke har inte bara bestämt sig att ta upp kampen med 
kineserna utan har också lyckats ta tillbaka produktion som hans 
kunder tidigare lagt ut i Kina. Men man måste ju tro på att man 
skall kunna vara så effektiv menar han och har fokuserat på smart 
produktion med hög kvalitet, snabba leveranser och 0-fel.  
 
När andra svenska företag lägger ut sin produktion till sk 
lågkostnadsländer så tar Robert Olsson och hans företag Frontside 
Electronics upp kampen på allvar. 
Vår affärsidé är att vi skall vara i världsklass när det gäller produktion av 
kretskort. Då gäller det att skala av alla andra ambitioner. Att ha en 
maskinpark av högsta klass och att utnyttja sina produktionsresurser dvs 
de anställda optimalt.  
Vi har därför valt att inte ha ett eget konstruktionskontor vilket också ger 
våra kunder tryggheten att vi inte frestas att utnyttja kunskap från ev 
konkurrerande kunder. Vi bereder eller producerbarhetsanpassar 
konstruktionerna till de absolut smartaste produktionsmetoderna vilket 
tillsammans med vår produktionsteknik ger förutsättningarna för en 
effektiv och snabb produktion. 
Våra kunder uppskattar vår kvalitet och snabbhet vilket hjälper dom i 
deras utvecklingsarbete. Vi blir också anlitade som tillverkare för dom 
första serierna som tenderar att bli allt längre när kunderna ser hur 
leveranssäkra vi är och att kostnaderna är förvånansvärt 
konkurrenskraftiga även jämförda med kinesiska priser. 
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Tog hem produktion från Kina. 
 
Nyligen kom en av Frontsides kunder och ville att man skulle ta hem deras
elektronik produkter från Kina. Det var ELMAN som börjat konstatera att 
de hade för mycket problem med leveranserna från Kina. De kom inte i 
tid. Det gick inte fort nog att få fram nya produkter och kvaliteten ställde 
till det. Man bad Frontside titta på vad det skulle innebära om man tog 
hem produktionen till Sverige. Vi studerade ELMANs konstruktion berättar 
Robert Olsson och kunde konstatera att våra beredare kunde göra ett 
upplägg som gjorde att man klarade sig med ett kretskort istället för två. 
Vi kom ner under kinesernas pris och kunde peka på ett antal fördelar 
med tillverkningen i Sverige. Nu har vi fått leverera även de första 
produktionskvantiteterna och vi tror att vi kan hänga med prismässigt en 
bra bit upp i ganska stora serier innan den kinesiska lönekostnaden slår 
igenom. 
Men visst måste vi anstränga oss och fler borde göra likadant innan det 
blir för sent och 
landet utarmas på kunnande. Våra kretskort utgör en ökande andel i de 
svenska företagens produkter. Det är delarna som utgör helheten. Det 
finns en gräns när våra produkter inte längre är svenska och även 
helheten försvinner ur landet varnar Robert.  
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Kontakta oss 

E-post: bara@godanyheter.se Telefon: 031-22 54 73 Telefax: 031-22 25 74 
Adress: Göteborgsvägen 97 Postadress: 431 37 Mölndal 

Webmaster: Erkki Persson 

http://godanyheter.iweb.se/default.asp?page=archive&asearch=true&gid=&agid=
mailto:bara@godanyheter.se
mailto:bara@godanyheter.se

