
Ett inspirationsmagasin från KFV Marknadsföring AB mars 2012.

Möt
Mattias 

Forss
Driftig

företagare

Näringslivsnytt
Elever arrangerar egen mässa

Vilka vårblommor 
är populärast?
Hur ser blommodet ut?
Vi tar pulsen på sta´ns florister

Dags att 
vår#xa

cykeln!
Tips från 
cykelhandlarna



10 Annonsbilaga till Katrineholms-Kuriren

Kortfakta om Mattias Forss:

Ålder 27 år
Familj Sambon Zarah och hunden Nelli
Bor Luvsjön, Katrineholm
Yrke Företagsledare
Intressen Resa och dykning
Läser Faktaböcker
Äter Thaimat

Jag träffar Mattias Forss i nya fastigheten på 
Lövåsen i Katrineholm. Lokalen är ljus och fräsch 
och jag får ett varmt välkomnande. Längst ner 
i lokalen har han sitt kontor och på vägen ner 
känner jag hur väggarna andas drivkraft och 
kreativitet.
Året var 1998, Mattias var 13 år gammal och 
företaget Forss Webservice grundades. Mattias är 
en ung företagsledare i IT-branschen som har ett 
stort intresse för teknik och vad man kan åstad-
komma med hjälp av IT.

Mattias Forss, 27
– har varit företagare mer än halva sitt liv
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På gymnasiet gick Mattias Naturveten-
skapliga programmet på Duveholms-
gymnasiet. Men hans skoltid såg inte 
riktigt likadan ut som andras. Under 
rasterna jobbade han med sitt företag, 
det spelade ingen roll om det bara var 
30 minuters rast. På den tiden hade 
Mattias en källarlokal i närheten av 
skolan vilket förenklade möjligheterna 
att kunna arbeta. När han gick ut gym-
nasiet 2003 började han jobba heltid 
med sitt företag Forss Webservice. 

Att Mattias skulle bli företagare 
var inget som låg naturligt i familjen. 
Hans pappa är lärare och hans mamma 
jobbar med ekonomi och redovisning. 
När Mattias var sju år gammal fick han 
sin första dator och det har alltid varit 
ett intresse.

– Jag byggde tidigt upp kunskap 
inom området och min pappa tyckte 
jag skulle göra något vettigt med den 
kunskap jag hade, det är jag väldigt 
tacksam för idag, säger Mattias.

13 år och egenföretagare
Mattias gick i sjuan på högstadiet när 
han startade sitt företag och under 
skoltiden var det mest en bisyssla.

– Marknaden har förändrats sedan 
jag började och jag har lärt mig av 
mina misstag. Det var först 2007 som 
jag tog in extern hjälp för att utveckla 
företaget. Jag har provat mig fram och 
lärt mig själv, säger han. 

På Forss Webservice kommer många 
direkt från IT-gymnasiet och högsko-
leutbildning är något som inte finns 
på prioritetslistan. På Forss arbetar de 
mycket med business to business, vilket 
Mattias gillar då han brinner för att 
sätta kunden i fokus.

Mattias tycker även om att hjälpa 
ungdomar. Han berättar gärna och delar 
med sig av sina erfarenheter.

– Jag får mycket förfrågningar från 
olika håll att berätta om hur det är att 
vara ung företagare och även hur jag 
resonerar vid rekryteringar. Nyckeln är 
att göra sig attraktiv som person för att 
få ett jobb. Ha en bra utstrålning och 
visa att du vill. 

I april 2004 anställde Mattias sin för-
sta medarbetare och i maj 2005 flyttade 
företaget till Oppundavägen. 2008, mitt 
i finanskrisen, bestämde han sig för en 
byggnation och de sa upp hyresavtalet. 

– Byggnationen var en stor grej för 
mig och företaget och jag ville skapa en 
långsiktig plats att driva företaget på. 
När vi byggde gjorde vi det med miljön i 
åtanke. Vi tar kyla från berget under oss 
och får därmed lägre energiförbrukning 
och driftkostnader. Miljön är jätteviktig 
för ett långsiktigt företagande, både 
ur ett ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv. Efter byggnationen har vi 
sänkt vår energiåtgång markant. Över-
skottsvärme från servrarna värmer upp 
lokalerna, berättar Mattias. Byggnaden 
ritade han själv och han berättar att det 
var en riktigt rolig utmaning. I juni 2009 
flyttade de in i nya fastigheten.

Årets Företagare
i Katrineholm
2010 blev Mattias utsedd till Årets 
Företagare i Katrineholm.

– Jag var inte förberedd. Det var en 
ära att få priset med tanke på att det 
är stor konkurrens i Katrineholm med 
många duktiga företagsledare. Jag vill 
lära av andra och utveckla mig själv, 
därför går jag regelbundet på utbild-
ningar och föreläsningar för min egen 
utveckling, för att växa som människa. 

Mattias har aldrig varit anställd och 
det finns både för- och nackdelar med 
att aldrig ha haft en chef.

– Under årens lopp har jag växt som 
ledare. Man utvecklas hela tiden och på 
kontoret är vi många yngre medarbe-
tare och det är en bra sammanhållning, 
säger han. Idag har Mattias åtta 
anställda och i december 2011 hade 
Mattias varit företagare halva sitt liv.

 Att resa är ett stort intresse för Mat-
tias och får han välja så reser han helst 
till resmål långt bort, som Hawaii och 
Thailand.

– Att resa är det bästa sättet att 
koppla av på och jag är bra på att 
delegera arbete till mina medarbetare. 
Jag har ett stort förtroende för dem och 
jag tycker det är bra om man kan dela 
upp så mycket som möjligt för att få 
en bättre delaktighet. Att resa ger mig 
så mycket, man växer som människa 
och får förståelse för världen och olika 
kulturer.

Bästa med att vara egen
Det bästa med att vara egen tycker 
Mattias är möjligheten att påverka.

– Det är en frihet att vara egen men 
också en möjlighet att påverka situatio-
nen och utvecklingen. Det är hela tiden 
upp till det egna ansvaret, jag drivs av 
att utveckla och förbättra och strävar 
efter att optimera. Mitt intresse av att 
utveckla mitt eget och andras företag 
har jag användning av när jag hjälper 
kunder. Jag är inte nöjd med att ha sålt 
en lösning utan jag vill också att det 
ska generera för att få ett värde.

Att driva sitt företag i Katrine-
holm tycker Mattias är bra. 
– Jag har ett stort kontaktnät och det 
är lättare att bygga ett varumärke här 
än i en större stad. Katrineholm ligger 
nära andra regioner vilket är positivt. Vi 
har en hel del kunder utanför regionen 
och Katrineholms placering i landet är 
mycket bra.

Det som gör Mattias unik är att 
han drivs av att utveckla och förbättra 
företag samtitigt som han har kunskap 
inom IT. 

– Jag har kunskap av olika system 
samtidigt som jag kan föreslå vad som 
är bäst för kunden, det är en fördel. Jag 
är ung, orädd och jag vågar satsa. Man 
måste försöka, man kan inte få mer än 
ett nej, säger han. Mattias blir tryggare 
i sin roll med åren och han berättar att 
han fått saker att fungera tidigare vilket 
gör att han tror på sig själv. 

– Det är viktigt att lära och gå vidare, 
jag ältar inte saker och är inte gnällig 
som person. Man ska inte klaga om 
man inte gör något åt saken, säger han. 
Mattias gillar när det är ordning och 
reda och visst är han lite pedant.

– Jag gillar inte oordning. Jag är lite 
pedant men lyckas inte alltid. När jag 
går hem från jobbet vill jag ha tomt 
i pappershögen och jag vill ha det 
konsekvent ordnat. Jag vill kunna bjuda 
hem folk när som helst. Struktur sparar 
tid, skrattar han. 

Mattias är en social människa som 
gillar att umgås med sina vänner. På 
sommaren ägnar han gärna tid åt sol 
och bad och han spelar innebandy på 
fritiden.

– Jag har blivit bättre på att vara 
ledig. För några år sedan var jag sämre 
på det men det är ett medvetet val. 
Med bättre planering blir allt mycket 
enklare.

När man har drivit företag i impone-
rande 14 år frågar jag Mattias vad hans 
drivkraft är.

– Jag drivs av att se resultat och 
leverera till kund. Jag vill förvalta det 
förtroende jag fått. Jag har ingen 
direkt förebild men jag läser en del 
ledarskapsböcker. Tydligaste föränd-
ringen genom åren är att jag tagit ett 
medvetet utvecklingsarbete och hittat 
ett system för att förbättra saker. Jag 
har nu en större delaktighet hos mina 
anställda. Jag involverar och informerar 
mer idag. Vi har många medarbetare 
från IT-gymnasiet och jag tycker det är 
jättekul att ge unga människor chansen.

    
Att bli egen företagare som 
13-åring innebär en del skill-
nader mot många andra barn 
och ungdomar. Var du tvungen 
att bli vuxen i förtid?
– Jag har intagit en roll som seriös 
företagare i ett ungt skede. Men jag har 
velat göra det. Visst skyndade det på 
min ungdom, jag har över 14 år som 
företagare. Men alla dessa år har gjort 
att jag fått mycket kunskap, jag har ett 
långt yrkesliv för min ålder. Men jag har 
också sett till att ha roligt på fritiden, 
jag har rest väldigt mycket. Jag har 
lättare att pressa mig själv om jag har 
en morot att se fram emot. 

– I framtiden vill jag fortsätta växa 
som ledare och utveckla företaget. Jag 
tror på Katrineholm och vill fortsätta 
satsa och utveckla i lagom takt. Vi har 
nu rekryterat en person som sköter 
butiken och receptionen. Det är en bra 
milstolpe ut mot kund. Vi är en av få i 
Katrineholm som hjälper privatpersoner 
med datorer. 

Mattias byggde 2007 tillsammans 
med sin sambo Zarah en villa nere i 
Luvsjön. Där bor de tillsammans med 
hunden Nelli.

– Jag trivs väldigt bra, vi har bra grannar 
och nära till både naturen och stan. 

Mattias Forss är 27 år gammal. Han 
har drivit företag i mer än halva sitt liv.  
Han är social, utåtriktad och driven. Han 
är ödmjuk och vill utveckla sig själv och 
lära av andra. Jag kan inte annat än att 
vara imponerad och önska honom och 
företaget all lycka i framtiden. 

Text/foto: Ida Grönvall.


