Frontside Electronics – ett väloljat
familjeföretag
Hos kontraktstillverkaren Frontside Electronics är det bråda dagar. Resultatet går mot
rekord och nyanställningar i produktionen är på gång. Man söker även en kundansvarig
säljare. Mest slående är dock den röda tråd som går genom organisationen.
Precis som på många andra håll i landet har man i Mölnlycke utanför Göteborg känt av vind i seglen.
Frontside Electronics har för närvarande 36 anställda men som det nu ser ut är man snart några till - delvis
ett resultat av att man gjort något som skulle kunna beskrivas som ett rekordår.
Ägaren och vd:n Robert Olsson driver företaget tillsammans med sin familj. Det är 30 år sedan han hoppade
av Ericsson för att ge sig på en egen verksamhet. Trots att många år har gått håller han med om att företaget
har en mycket modern framtoning:
- Det blir ju så i den här branschen. Det är helt enkelt nödvändigt att man håller samma takt som
teknologin.
Allt sedan starten har man haft ett tydligt fokus; rationell produktion och ingen konstruktion. Robert Olsson
menar att de har hittat sin nisch och hellre är proffs inom sitt område än harvar runt inom flera. Just det
här planerande draget löper som en röd tråd - inget lämnas åt slumpen.
- Vi har superkoll på vår verksamhet, det här gäller både före och efter ett jobb. Vi gör inga dåliga affärer. Vi
gör inga jätteklipp på några produkter men vi tjänar på allt vi gör. Det är filosofin. Och vi tackar nej till jobb
vi känner att vi inte kommer att tjäna på. Det här är ett koncept vi har hållit fast vid i många år. Vi har hittat
en vinnande häst.
Att man kan driva sin verksamhet selektivt beror på två saker; dels att man har arbetat så pass länge och
byggt upp ett rykte bland kunderna. Dels handlar det om att man har ett nära samarbete med flera
leverantörer, både gällande komponenter och företagets maskinpark.
Allt detta verkar också ha gett resultat. Man har för närvarande 51 kunder i produktionen - och hela 232
olika produkter.
Robert Olsson kommer nu att arbeta parallellt framöver, dels som vd för företaget men också som mentor
för nästa generation, nämligen hans dotter och son. Och just att Frontside är kombinationen av
familjeföretag och modernt elektronikföretag är kanske en av anledningarna till den drivkraft man har:
- Vi har en filosofi att tjäna pengar och ha kul under tiden vi gör det, säger Robert Olsson.
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