
Lönsamheten viktigast hos Frontside 

Frontside Electronics har funnits sedan 1990, även om bolagets VD Robert Olsson hållit igång egen 
elektronikproduktion sedan 1981. Ända sedan första månaden har Frontside Electronics gått med vinst och 
det är detta och inte omsättningen som ligger i fokus för Robert Olssons företagande. 
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Frontside Electronics har 27 anställda och omsätter ca 40 miljoner kronor och i denna omsättning gör företaget ca 
10% i vinst. Företaget har under alla år behållit lönsamheten i fokus och tillväxten i omsättning har inte alls legat på 
agendan.  
 
"Visst vore det trevligt att höja omsättningen men vi måste tjäna pengar", berättar Frontside Electronics VD Robert 
Olsson för evertiq.  
 
Frontside Electronics har inte en krona i lån och köper man några nya maskiner så betalar företaget med pengar 
som man har. Just nu ligger företaget i en expansionsfas vad gäller produktionsutrymmet. I höstas tog företaget en 
ny våning i fastigheten i anspråk och har nu en dedikerad våning för elektronikproduktion. Flödet från plock via 
ytmontering, avsyning, modifiering, slutmontering till packning kan tydligt följas genom hela fabriken. Frontside är 
betatestare för Mydatas maskiner vilket gör det naturligt för Frontside att uteslutande använda Mydatamaskiner. 
Före den nyinvesterade Vitronics Soltec-ugnen från Scanditron och AOI´n från Eltraco står i flödesordning en My19 
och en My12. Man lägger mellan 2 - 300 000 kr varje år för att uppdatera och se till att maskinparken är en av de 
modernaste anläggningarna i Sverige.  
 
Frontside Electronics har valt att ha ett brett spektra av produkter i fabriken för att inte bli låst vid några få stora 
kunder. I genomsnitt har Frontside över 200 olika kretskortstyper igång i fabriken samtidigt fördelat på ett 80-tal 
kunder varje år.  
 
Frontside står snart inför ett generationsskifte där Robert Olsson som VD planerar att lämna över verksamheten till 
nästa generation.  
 
"Jag vill att verksamheten skall leva vidare. Jag har fått en massa anbud om att sälja verksamheten men jag vill 
gärna att familjen skall fortsätta att driva verksamheten", berättar Robert Olsson för evertiq.  
 
"Det viktigaste är ju att vi tjänar pengar på det vi gör men också att vi har kul när vi gör det", avslutar Robert Olsson.  
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