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Affärsidé Forcewebs 
Forcewebs är en webbyrå som skapar del eller totallösningar med allt från 
planering, projektledning, kodskrivning, design, layout, funktionstest och 

uppföljning.  

Forcewebs verksamhet: Skapa kvalitetsprodukter inom webb. Forcewebs 

levererar genomtänkta kvalitetslösningar som passar kundernas nuvarande och 
kommande behov. 

Forcewebs använder både intern och extern personal och kunskapsresurser 

beroende på vad som är bäst för olika uppdrag i verksamheten. 

Kontaktuppgifter 
 

Anders Magnusson  

Bostadsadress: Njurundavägen 36 Telefon: 072 735 4938 / 070 631 2859 

Postnr och ort: 86240 Njurunda E-post: anders.magnusson@forcewebs.com 

 Skype: anders.magnusson59 

 Webbsite: www.forcewebs.com 
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Delägarnas långsiktiga planer 
Planen med Forcewebs webbyrå, är att bygga en konsultservice med inriktning 

på webb. Uppstartsplanen är att ta in och utföra konsultuppdrag, med hjälp av 
egna och externa resurser som säljer in tjänsterna. Uppdragen utförs av Anders 

Magnusson och Martin Winstrand. Nästa steg blir att satsa på säljare som tar in 
jobb för betydligt fler timmar än heltid för två utvecklare, uppdragen utförs då av 
externa företag företrädesvis i andra länder, Anders och Martin fokuserar på 

projektstyrning, kreativt arbete och driften av företaget Forcewebs. Tredje fasen 
är att anställa säljare, projektledare och backoffice-personal, med större delen av 
produktionen utlaggd på externa företag företrädesvis i andra länder, Anders och 

Martin fokuserar på företagsledning av Forcewebs. 

Arbetsfördelning 
Fördelningen av arbetsuppgifter mellan Anders och Martin under 

uppbyggnadsfasen är att Martin har huvudansvaret för databaser och kod för 
funktionalitet. Anders har ansvaret för design, layout och test av funktion och 
användarnytta. Gemensamt ansvar för affärsidéer och business utveckling. 

Under andra fasen ligger Martins fokus på projetledning/styrning av kod och 
databas utvecklingen. Anders designar och styr implementeringen av designen. 

Gemensamt ansvar för driften av företaget. Tredje fasen har fokus på affärs och 
företagsutveckling, vilket kommer att vara ett gemensamt ansvar för Anders och 
Martin. 
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Konsultprofil 

Anders Magnusson: 
Anders har förmågan att skapa kontakt med och förtroende hos andra människor. Anders känner av vad 
kunden vill ha och vad som faktiskt är bästa lösningen och hjälper kunden att nå ett optimalt slutresultat.  
 
Han gör alltid det lilla extra för att hjälpa andra och sprider harmoni i sin omgivning. Han har startat och 
lett många projekt med inriktning på användarnyttan och affärsidén samt möjligheterna att expandera och 
återanvända till olika spin off produkter. Förutom projekt och businessinriktningen är Anders en skicklig 
designer som skapat ett flertal logotyper, grafiska profiler och webbsiter. Som extra bonus är Anders väl 
förtrogen med webbkodning och implementering av design. 
 
På fritiden ägnar sig Anders gärna åt golf och utomhusaktiviteter. Film och musik står också på listan när 
vädret inte lämpar sig att vara utomhus. Motorsport är också en sak som fångar Anders intresse, han är 
inblandad i 3 stycken Europamästerskapstitlar som raceingenjör i bilracing. 

Professionella egenskaper 
 Skrev programkod i Basic redan 1975. 

 Programering HTML, XML, CSS, JS…. osv. 

 Databaser SQL, MySQL, Oracle…. 

 Photoshop, Dreamweaver, Fireworks…. 

 Wordpress, Joomla, Virtuemart…. 

 Planera layout och användarnytta. 

 Arkitektur och logik för webb. 

 Implementera grafisk design i webbkod. 

 Grafiskdesign för webb och trycksaker. 

 Design av logotyper och grafiska profiler. 

 Fotografering och bildbehandling. 

 Projektledning. 

 Produkttestning. 

 Planera skalbara lösningar. 

 Kreativ utveckling av webblösningar. 
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Business och företagstänk 
 Läser allt som finns av intresse om business och entrepenörskap. 

 Medlem i Network21 för personlig utveckling och business. 

 Businessplanen bakom exempelvis WeWieW Image agency och Forcewebs. 

 Är en av skaparna av WeWieW. 

 Grundare av Forcewebs. 

 CEO och styrelseledamot i Forcewebs. 

Trevia om konsulten… 
 Gillar snabba bilar och racing. 

 Kan plocka isär och renovera en bilmotor och få den att fungera bättre 

efteråt. 

 Har jobbat som racing ingenjör med 3 Europamästerskap som resultat. 

 Har jobbat som verktygsmakare i 6 år. 

 Har jobbat som testingenjör på motorlabboratorium. 

 Kan spela gitarr. 

 Golfspelare sen lång tid, studier i utrustning, spelteknik, strategi, 

banlayout…. 

 Behöver utmaningar och gillar att lära nya saker. 

 Älskar kartor och spännande resmål. 

 Ser helhetsbilden och letar efter den mest effektiva lösningen. 

 Tänker framåt i tiden och ser vad nånting kan bli om 1år, 2år, 5år…. 

 Blir lätt uttråkad av rutinjobb. 

 Älskar vackra miljöer och byggnader. 

 Har IQ 138. 


