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” våga vägra lågkonjunktur!”
– Frontside vill satsa sig ur krisen
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Han rör sig i de bästa kretsar

När många företag bromsar in vill
istället Frontsides VD Robert
Olsson göra tvärtom. En tydlig
affärsplan och koll på kostnaderna
har varit framgångsrika käpphästar
för företaget med snart trettio år i
branschen.

D

et är prydligt och rent i
Frontside Electronics produktionslokaler. Här fästs
komponenter på kretskort med hjälp
av maskiner. Långa vita remsor med
komponenter matas in och så trycks rätt
pyttelilla bit fast.
Efter maskinerna kommer människorna. I flera led sitter personal och
granskar kretskort med hjälp av mikroskop, ibland kommer lödpennan fram.
De färdiga kretskorten står och väntar
antingen på att förpackas och skickas
iväg eller monteras in i slutprodukten.
Var sak har sin plats i de välorganiserade
lokalerna på Företagsvägen 2.
VD Robert Olsson gillar ordning
och reda. Då mår han bra och då mår
också företaget bra. Med hjälp av sitt
motto, att tjäna pengar och ha kul under

tiden, har han under snart trettio års tid
etablerat sig som en pålitlig elektronikföretagare. Men det har inte varit kul
hela tiden.
Efter att under 1980-talet ha arbetat
upp sitt företag fanns det behov av delägare. Han blev dock snabbt utmanövrerad av nya kompanjoner och stod snart
utan vare sig företag eller kunder. Men
skam den som ger sig. Ny verksamhet
startades upp hemma i garaget och
relativt snart kunde han flytta till större
lokaler i Sisjön.
Till Mölnlycke flyttade Frontside
Electronics 1995. I det nya företaget
fanns också ett löfte om att aldrig mer ta
lån och vara beroende av någon.
Den idén har hållit, tack vare att
fokus inte ligger på omsättningen
utan att företaget faktiskt ska tjäna
på affärerna. När man har råd utökas
maskinparken. Idag omsätter Frontside
Electronics omkring 37 miljoner kronor
och har 28 anställda.
Frontside Electronics har en tydlig
affärsidé och håller sig inom sin nisch.
Har kunden andra önskemål, arbetar
man gärna ihop med andra som kan
sin sak. För att inte satsa allt på ett

enda kort, är det viktigt för Frontside
Electronics att ha många kunder.
– Ja, det är vår strategi, säger Robert
Olsson. Ingen kund får uppta mer än
tjugo procent av produktionen.
Av den omtalade krisen har inte
märkts något ännu, varken hos dem eller
hos andra konkurrenter.
– Jag har talat med flera teknikföretag, som alla har mycket att göra. Ingen
har märkt av något ännu och vi hoppas
att det ska klinga ut. Vårt företag ska i
alla fall synas mer nu och jaga ännu fler
kunder. Våga vägra lågkonjunktur!
Det säger han med eftertryck, där
vi sitter i konferensrummet på andra
våningen. Fram till nyligen fanns både
ledning och produktion på samma
våningsplan. Nu skiljer en trappa dem åt
men fortfarande fikar alla tillsammans,
samma tid varje dag.
Robert Olsson har förmånen att
arbeta tillsammans med sin fru Anette
och deras barn Helene, 32 år, och
Mikael, 26 år. De två barnen är så smått
på väg att ta över och hans fru har
arbetat tillsammans med honom sedan
omstarten.
1997 utsågs Robert Olsson till Årets
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företagare i Härryda kommun. En del
av priset, en check på 5000 kronor,
var en startpeng till Business Region
Göteborgs tillväxtprogram, Tillväxt
2000. Ett program som nu ersatts av
Expedition Framåt och dess fyra etapper.
Han gick med och stannade nästan
tio år, en tid som han tycker har varit
stärkande och lärorik.
– Det jag gillade mest var VD-träffarna. Där fick jag verkligen ett nätverk
och lärde känna många andra i samma
situation. Jag uppskattar också att jag
fick rak information, till exempel när
vi gick igenom min affärsplan. Det var
också många tillfällen när jag var med på
informationsträffar där jag lyssnade och
fick kunskap om sådant som då inte var
aktuellt för egen del, men som visat sig
vara användbart vid senare tillfälle.
Nätverket med andra företagare gav
mycket och många vågade dela med sig.
Inte minst de som, precis som Robert
och hans fru, arbetar tillsammans i företaget.
– Det var många gånger vi upptäckte
samma problematik, till exempel frågan
om man skulle ha en eller två bilar. Var
det en sak att spara in på eller underlättade det istället att man ibland kunde
dela på sig?
En annan del av tillväxtprogrammet som gav mycket var styrelsekursen.
Frontside Electronics är ett familjeföretag utan styrelse och den erfarenheten
saknade Robert Olsson. Kursen gav
honom dock kompetens nog att så småningom gå med i Marknadsföreningen i
Göteborg (MiG):s styrelse, och där sitter han fortfarande.
Också i MiG förekommer det fli-

tigt nätverkande och även om Robert
Olsson inte hittar nya kunder, så finns
där desto fler potentiella leverantörer.
– Allt från leverantörer av visitkort
till advokater; inom nätverket hittar
man det mesta. Som företagare har
man vanligtvis inte så många att luta sig
emot, så det är bra att ha ett kontaktnät.
I tillväxtprogrammet ingick en
genomgång av affärsplanen, visserligen
nyttigt men för Robert Olsson har den
varit klar länge.
– Det absolut viktigaste är att ha
en tydlig idé som håller. Ibland spelar
det ju tyvärr ingen roll, om branschen
helt plötsligt blir överflödig. Titta till
exempel på mobiltelefonantenner, ingen
människa har användning av dem idag.
Men bortsett från att man kan råka ut
för att marknaden förändras drastiskt, så
är det viktigt med en tydlig idé.
I Frontside Electronics fall innebär
det att man fokuserar på det man kan
istället för att vara halvbra inom flera
områden. Dessutom har man en nära
kontakt med kunden och alla inblandade
är insatta i produkten.
– Det är vår nyckel till framgång.
Nära kontakt och stor kunskap. Då
behöver vi inte vara billigast, utan strävar mot målet att bli erkänt bäst.
På frågan om vad som är viktigast att
tänka på om man vill se sitt företag växa
och må bra, kommer svaret:
– Framför allt att hålla koll på sin
affärsidé. Så länge man känner att den
bär, håll fast vid den! Man måste också
veta sina kostnader, jag har superkoll på
kostnadsnivån. Och så ska man välja de
bästa kunderna. Om vi inte tror att vi
kan tjäna pengar på en kund, slåss vi inte
för att få dem till oss.

f
Miljödiplomera
din verksamhet!
Den 12 mars planerar näringslivsenheten att kicka igång en andra
omgång av miljödiplomeringskurs i
Härryda kommun.
Har du funderat på att miljödiplomera din verksamhet så ta
chansen nu!

B

åde verksamheter och fastigheter kan miljödiplomeras. Många
menar att miljödiplomeringen
kan ge konkurrensfördelar vid upphandlingar och skapa naturlig goodwill.
Samtidigt fungerar det som ett miljöledningssystem som är lätt att förstå och
enkelt att arbeta sig igenom på egen
hand. Miljödiplomering som modell är
anpassad för små och medelstora verksamheter och utgör ett prisvärt alternativ till ISO 14001 och EMAS. De stora
skillnaderna är att miljödiplomeringen
kräver färre resurser samtidigt som en
miniminivå på miljöarbetet garanteras
genom checklistor. Miljödiplomering
erbjuds i hela Göteborgsregionen, från
Stenungsund i norr till Kungsbacka i
söder, men finns även på många andra
platser runt om i Sverige. Läs mer om
miljödiplomering på www.miljo.goteborg.se.
Kursen är på 7 tillfällen och subventioneras även i år av Business Region
Göteborg. Uppgift om exakt kursavgift
presenteras på www.harryda.se i slutet
av januari. Diplomering efter avslutad
kurs görs enskilt av varje företag och
kostar i nuläget ca 4 000 kr per företag.
Anmäl ditt intresse för att delta i
kursen redan nu till sofia.lindbeck@harryda.se, sista anmälningsdag 27/2. Ange
företag, kontaktperson, adress och telefonnummer. Efter intresseanmälan får
ni fullständig info om kursstart, pris etc.
OBS – begränsat antal platser.

c
n ä r i n g s l i v e t i H ä r r y d a ko m m u n • n o 1 • 2 0 0 9

naringslivet_0812.indd 7

08-12-18 11.44.04

