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Porsche Center Oslo: Ryenstubben 7–9, 0679 Oslo. Tlf.: 22 64 49 11, www.porsche-oslo.no
3 års bindingstid/ 45.000km. Forskuddsleie 150 000,- inkl mva. Totalkostnad 437 640,- vil variere 
med rentenivået. Forbruk fra 0,72 l/mil. Co2 fra 167 g/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. 

Porsche Macan.
Fordi noen av oss har bensin i blodet.

Macan 252 hk bensin ferdig utstyrt  
inkl vinterhjul kr 7 990 ,- pr mnd.

Porsche Finans



Pionér fra pølsedisken Identitets-trading

Mens gigantene forhandler om hylleplassen, funderer 
Karl Munthe-Kaas på hvordan suksessen Kolonial.no 

kan ta av med droner og førerløs levering.

Den lille, norske ullindustrien må skaffe  
seg nye klær. Mange ansatte nærmer seg  

pensjonsalder og må erstattes. 

Noen skifter jobb, andre skifter navn.  
Les hvordan nordmenn bytter navn for å sno seg 

unna gamle synder, eller pønske på nye.

Øivind Lindøe har kvesset kniven. Han har 
etablert en helt ny TV-kanal, Matkanalen,  

og har allerede 200.000 seere.

Finansavisens gründerintervju:

Vin: Været  
herjer med 
Bourgogne.Lørdag

Helge MoanLars rune soLberg

Innovasjon Norge sa nei, men nå har Trond  
Hansen sikret seg avtaler både i USA, Afrika  
og Australia, for sin papirfrie HMS-løsning.
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Få etablert TV-kanalen i Skandinavia.En TV-kanal som kun viser matprogrammer døgnet rundt.Matkanalen AS. (matkanalen.tv).

Det tidligere pizzabudet liker ikke selv å lage 
mat. Men han liker å se andre gjøre det. 
Derfor tok siviløkonomen skjeen i egne 

hender og startet en TV-kanal som viser 
matprogrammer døgnet rundt. 

Det er ikke hver Dag det dukker opp en ny TV-
kanal. Men så har heller ikke Øivind Lindøe fra Haugesund 
tråkket de samme stiene som andre. 

Siviløkonomtittel fra NHH åpnet den første døren, til en 
jobb hos reklameguru Nils Petter Nordskaar. Det var stor 
stas for den nyutdannede økonomen å få jobbe med kunder 
som Djuice, Meny og Matprat.

– Jeg tok markedsføring som spesialisering. «Alle» de 
andre valgte finans, men det er begrenset hvor mange som 
kan trade aksjer på Aker Brygge. Derfor valgte jeg annerle-
des, sier 40-åringen, som i sin spede arbeidskarriere jobbet 
som pizzabud for alt som var av pizzakjeder.

I ti år jobbet han med markedsføring hos ulike byråer i 
Oslo. Da satt han tett på folk som startet egne bedrifter, og 
en spire begynte å gro.

– Jeg visste at jeg skulle flytte tilbake til Haugesund. 
Det gjorde jeg da jeg fikk en jobb som markedssjef i Diesel. 
Jeg hadde jo bodd litt i Milano og studert fashion manage-
ment i Italia. Og jeg kunne koble tekstil og reklame. Men 
ingen i Haugesund var interessert i det…

I nesten seks år etter det høstet den kreative karen erfarin-
ger fra både sin egen webTV-kanal «SeByen.no», Haugesund 
Avis og TV Haugaland før han i fjor startet Matkanalen.

– Egentlig kunne jeg lage en TV-kanal om interiør og 
arkitektur, men mat er tidløst. Dessuten er det mye billigere 
å lage en matkanal, sier han.

ikke MatLei: – Noen synes kanskje det er mye mat på TV allerede? Vel,           i Sverige er det tre ganger mer. Vi har et vakuum av slikt innhold her hjemme, mener Øivind Lindøe.

ambisjon: Forretningsidé:selskap:gründer:

gründer

Øivind Lindøe (40).

Fjernsyns-
kjøkkenet 2.0

Halvparten av all  
TV-reklame som sendes i  
Norge, handler om mat
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Tips oss om navn på spennende 
gründere: grunder@finansavisen.no

To ganger i året er det nemlig messer i Cannes hvor man 
kjøper og selger TV-produksjoner. Lindøe ser etter det litt 
sære som ikke så mange vil kjøpe. Da er produksjonene re-
lativt rimelige i innkjøp. Noen ganger kan det faktisk koste 
mer å tekste programmene enn å kjøpe selve programmet.

– Vi hadde litt flaks, for BBC Lifestyle la ned i Norden 
da vi begynte. Vi kjøper noe og lager noe selv. Målet er at 
vi skal ha 25 prosent norskproduserte programmer. Og det 
som er så fantastisk gøy, er at både annonsører og distribu-
tører heier på oss!

– Er det ikke litt smalt å sende matprogrammer døgnet 
rundt?

– Tvert i mot! Sosiale medier renner over av matbilder 
og tall fra AC Nielsen viser at halvparten av all TV-reklame 
som sendes i Norge, handler om mat.

Nå er Matkanalen tatt inn i varmen av Bama, Tine og 
Meny. Og distributørene Altibox, Canal Digital Satellit, Ca-
nal Digital Kabel, Get, Riks-TV underholdningsportalen og 
Nextgentel sender Matkanalen. Gründerens matkanal når 
85 prosent av landets befolkning gjennom distributørenes 
basispakker nå, og når Viasat starter sine sendinger 1. de-
sember, når de enda flere nordmenn.

– Distributører liker små aktører som oss. Og det er så 
mye trist på TV. Mat er en lun havn, og kanskje det eneste 

du orker å se på en sløv søndag. Vi har faktisk tre ganger 
så mange seere på søndager, sier Lindøe, hvor han mellom 
linjene antyder at mange da kan angre på de siste glassene 
de drakk kvelden før.

TNS Gallup måler aNTall Seere, og nå 
ligger Matkanalen på rundt 200.000 seere i uken. To av tre 
er kvinner, og seerne er spredt over hele landet. 

– Vi er den eneste kanalen som er helt gratis. Vi lever kun 
av reklameinntekter. I fjor omsatte vi for 8 millioner kro-
ner. Neste år er budsjettet en omsetning av reklame 
for 15 millioner kroner. Min kyniske baktanke er at  

2 millioner kroner gjennom Angel Challenge-investorer. Gründeren (50 prosent), Caiano (33 prosent) og resten fordelt mellom Ståle Løvbukten, Thomas Berglund og Mari Helmer.

IKKe maTleI: – Noen synes kanskje det er mye mat på TV allerede? Vel,           i Sverige er det tre ganger mer. Vi har et vakuum av slikt innhold her hjemme, mener Øivind Lindøe.

Finansiering: eiere:
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Matkanalen får litt når de andre kanalene 
er fullbooket, innrømmer kremmeren.

– Lever du og dine to faste ansatte godt av 
dette?

– Vi prøver å selge ut 2017 nå, og vi kan styre 
lønnsomheten ved ikke å bruke mer enn vi har, 
parerer gründeren, som legger til:

– Vi må ha fire timer med nytt stoff om mat 
hver eneste dag. Og vi skal lage mer matpro-
grammer enn de andre kanalene har til sammen. 
Totalt har drøyt 15 personer bidratt til kanalen 
i år på foto, programledelse, grafikk med mer.

– Hvor er Matkanalen om fem år?
– Da er vi i Norge, Sverige og Danmark, og vi 

driver sunt og godt. Men kanalen er nødt til å bli 
tatt opp eller samarbeide med noen av de andre 
store aktørene, som de kommersielle kanalene, 
innrømmer Lindøe, som ikke er spesielt glad i 
å lage mat. Han liker å se på at andre lager mat, 
og han mener det er sunt for driften av kanalen 
at han ikke er kokk.

– Da ville jeg mest sannsynlig blitt slukt av alle 
mulighetene. Jeg er nok mer en reklameselger. 

– Er dette din motivasjon?
– Nei. Jeg er spent på om en uavhengig mat-

kanal i Norden kan overleve på egen hånd. Eller 
vil et hel- eller delsalg være nødvendig for at vi 
skal kunne vokse? Min motivasjon er først og 
fremst å se om det er mulig å få dette til, kom-
binert med friheten til å ta beslutninger selv og 
styre egen arbeidsdag. Om man skal forsørge 
medarbeidere, leverandører og seg selv må sel-
skapet drives lønnsomt og stadig finne nye veier. 
Det motiverer meg.

Lindøe pendLer fra Haugesund til Oslo 
to til tre dager i uken. Kollegene hans sitter i Oslo 
og kan følge opp annonsører og mediebyråer tett 
mens han er borte. I Haugesund holder han til 
i en gammel villa, som han deler med kone og 
tre små barn. I Oslo hender det han må sove på 
kontoret.

– Det er litt slitsomt fordi alarmen går om 
jeg så mye som beveger meg mellom midnatt og 
halv syv om morgenen. Men så lenge det er gøy, 
skal jeg ikke klage.

hilde.oreld@finansavisen.no

Min kyniske bak- 
tanke er at Matkanalen 

får litt når de andre  
kanalene er fullbooket



pendLer: Kone og barn bor i Haugesund, mens kun-
dene er i Oslo. Øivind Lindøe deler uken mellom øst og vest.

Innovasjon Norge sa nei. Nå 
har Mellora-gründeren fått 
støtte fra staten Washington 
og legger Amerika for sine 
føtter i midten av november. 
I Australia og Afrika har de 
allerede falt for den papirfrie 
HMS- løsningen.

HAr SLÅTT An inTernASJOnALT: Gründerens papirfrie  HMS-app blir tatt inn i varmen i flere verdensdeler. – Deilig ikke å merke noe til den dystre stemningen som råder rundt omkring, sier Trond Hansen. FOTO: IVÁN KVERME

gründer›

Finansavisen lørdag 3. oktober2015.

Helse, miljø og  suksess

HILDE ORELD

– nÅ er deT bAre fryd og gammen. Nærmest 
uvirkelig gøy, sier Trond Hansen.

Han snakker om lanseringen av HMS-appen i USA 
som skal skje i midten av november, en app som så da-
gens lys for snart fem år siden.

46-Åringen frA STAvAnger har bakgrunn 
fra oljebransjen, og har jobbet med HMS og kvalitets-
styring i over 20 år. Og skjemaveldet som følger det 
lovpålagte HMS-arbeidet gikk ham til slutt på nervene.

«Mange oppfatter HMS som en forkortelse for Hel-
vetes Mange Skjemaer. Det skjønner jeg, og jeg har ryd-
det opp», sa Mellora-gründeren til Finansavisen for ett 
år siden.

Og mange har satt pris på opprydningen. I tillegg til 
å bruke sine håndholdte smarttelefoner og nettbrett til 
Facebook, Snapchats og annen moro, brukes de nå til 
noe fornuftig og jobbrelatert, nemlig appen som Han-
sen utviklet for å strømlinjeforme prosessen og slippe 
å hente papirer og skjemaer i ett sett.

i uTgAngSpunkTeT er Appen gratis, og et 
sekssifret antall personer har lastet den ned. Men mer 
brukervennlig blir den dersom den skreddersys for hver 
enkelt bedrift eller organisasjon. I fjor omsatte han slike 
versjoner for 3,1 millioner kroner. I år bikker omsetnin-
gen 5,2 millioner kroner, og hva som skjer neste år, er 
nærmest umulig og predikere:

– Jeg søkte Innovasjon Norge om støtte til dette, men 
fikk en kald skulder. Nå har vi blitt tildelt et økonomisk 
stipend på en halv million kroner og lanseringshjelp fra 
Washington State Department of Labor and Industries 
for å levere en skreddersydd versjon av appen «HSEQ 
Free», sier Hansen.

Det offentlige organet ivaretar sikkerhet og helse 
for Washingtons 2,5 millioner arbeidstakere. De har 
19 kontorer spredd rundt i Washington. I USA job-
ber de fortsatt på den gammeldagse måten med mye 
papirer.

– Potensialet i dette i kroner og øre er så stort og 
uvirkelig at jeg ikke kan tenke på det. Men i USA er det 
viktig med et godt navn og rykte, og det begynner jeg 
å få, sier mannen som nærmest ved en tilfeldighet fikk 

Potensialet i dette i kroner 
og øre er så stort og uvirkelig 
at jeg ikke kan tenke på det


