
 

Blåstes på allt  

Nu årets företagare 
av Sture Christensson 
  
Robert Olsson, mångårig medlem i MiG, utnämndes nyligen till Årets företagare. Hans bakgrund är 
fascinerande - och lärorik. Han trodde folk om gott och lurades kapitalt. Han råkade i händerna på skojare 
som jobbade med "teknisk knockout". Nedslagen blev han. Men kom snabbt igen och det med besked. 
Utmärkelsen med diplom är Företagarnas riksorganisations hederstecken till en enskild företagare som 
under året utfört en prestation i sin kommun. Organisationen utsåg Robert Olsson efter förslag från 
arbetsutskottet i Härryda kommunstyrelse. 
Hans företag Frontside Electronics AB är beläget i Mölnlycke inom Härryda kommun. Där ligger också 
familjens villa. 
Nu var det inte bara enstaka år som Robert Olsson utförde en prestation. Mest påtagliga bedriften som 
företagare gjorde han redan sommaren 1990. Då hade han förlorat hela sitt företag, personal, maskiner, 
kunder. 
Klippte gräs 
Robert Olsson föddes 1953 och växte upp på Berzeliigatan, som leder upp till Götaplatsen. Efter 
Johannebergsskolan gick han Polhemsgymnasiet och blev ingenjör. 
Sitt första fasta arbete (han hade ferieklippt gräs på Delsjöns golfklubb) fick han på Original-Odhner. 
Detta Göteborgsföretag köptes av Facit, som sedan gick omkull på grund av japanernas försprång. Men då 
hade Robert Olsson, med sina kunskaper om kretskort, flyttat på sig till Ericsson Microwave i Mölndal. 
På detta högteknologiska företag stannade han i fem år. 1981 ville han pröva egna vingar. Han startade 
firma i Gamlestaden, skaffade maskiner och anställde en flicka som monterade kretskort. På några år hade 
företaget växt till 32 anställda. 
Så kom en svacka omkring 1990 och Robert Olsson började fundera på delägare. Hugade sådana dök upp 
från Stockholm. De såg genast till att bli delägare till 91 procent med Olsson som VD. Efter en kort tid tog 
man över helt och manövrerade ut honom. Han blev av med rubb och stubb. 



Började om 
Robert Olssons hade dittills litat på människor, men han gjorde nu också det rätta. Hans ilska blev till 
adrenalin, blev till ny företagsamhet. Han började om hemma i garaget. 
Firman som tagits ifrån honom hade kundstocken, men Olsson hade de gamla personkontakterna. Hans 
mål var nu att aldrig ha delägare och aldrig ta lån. Men han fick ge avkall på lån. 
Han gick till bank, sade precis som det var, att han varit godtrogen och blivit blåst. Han fick låna 200 000 
kronor. De pengarna betalade han tillbaka på ett halvår. Sedan dess har han inte ett öre i lån. Hans gamla 
kunder sökte honom i hans nya firma så snart de kunde bryta avtal. Han ingav fullt förtroende. 
Styr ditt liv 
Hela familjen monterade kretskort hemma, men snart fann man lokaler i Gulins hus i Sisjön. Till en början 
skulle han göra allt själv, men det gick ju inte. Hans hustru Anette slutade sin mångåriga tjänst i bank och 
tog på sig all administration. 
Idag arbetar 21 personer i Frontside Electronics AB. Där står helautomatiska maskiner a' kanske 800 000 
kronor styck. Omsättningen i fjol var 14 miljoner kronor. Och du kan inte ana hur mycket kretskorten styr 
både ditt yrkes- och privatliv. De finns överallt och utan dem skulle du vara helt handfallen. 
  
Bjässar, småfolk 
Kunden kan när som helst komma på besök och följa arbetet. Det är inte bara därför det ständigt är snyggt 
och rent (och tyst) i lokalerna. Produktionen fordrar minutiös ordning. Exempel på aktuella uppdrag är 
kretskort för en forskningssatellit samt i utrustningar för radiolänkar. 
Till kunderna hör de riktigt stora som Ericsson, Saab, SKF, Volvo, men även småfirmor som ofta grott vid 
Chalmers. Han annonserar inte, djungeltelegrafen ger uppdragen. 
Nyckelord i Frontsides verksamhet är kvalitet, service och - just det - ärlighet. 
De som roffade åt sig Robert Olssons första företag förlorade snabbt förtroende på marknaden. Hittills har 
de gått i konkurs tre gånger. Han ler aningens aning, Olsson. 
Att arbeta från 07.00 till 21.00 varje dag jämte weekends är säkert inte ett måste för att koras till Årets 
företagare. Men det mesta av Robert Olssons liv tillhör faktiskt firman. Resterande tid går bl a åt att spela 
badminton eller att reparera badrummet eller hålla ordning på sommarhuset i Åsa. 
  
Inget matslarv 
- Skall allt löpa bra när man och hustru arbetar ihop är vår erfarenhet att vi behöver var sin bil. Skall den 
ene till exempel vänta tills den andre är klar med en uppgift är det bäddat för irritation. Man har ju också 
egna privatärenden att sköta. 
Så äter de varje dag lagad lunch ute. De slarvar aldrig med maten. Då skulle de inte orka med det tempo 
de har, hur stimulerande arbetet än är. 
Vartannat år, vid jul, unnar de sig semester några veckor. Då är resmålen avlägsna, Fidji-öarna, Hawaii, 
Nya Zeeland. 
21-åriga dottern Helene utbildas i Stenungsund för turistnäringen. Sonen Mikael, 15 år, hoppas på att i 
höst läsa marknadsföring på Hulebäcksgymnasiet, en undervisning initierad av bl.a. Lennart Magnusson, 
MiGs VD. 
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