
Iværksættertrappen
- fra god idé til global business

Århus Stiftstidendes erhvervstillæg PRO går tæt på fem århusianske virksomheder – fra den helt nystar-
tede til den verdensførende. Læs om deres landevindinger, største udfordringer og bedste sparringspart-
nere og bliv klogere på de iværksættere, der satser alt på at gøre deres virksomhedsdrøm til virkelighed.
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Vækst: Hvornår ved man, at man har fået den gode forretnings- 
idé? Hvordan fører man den ud i livet? Og hvordan sikrer man, 
at den bliver en succes? De næste fem uger sætter PRO fokus 
på virksomheder i udvikling – fra den nystartede iværksætter, 
der endnu ikke tjener sin egen løn, til den globale virksomhed, 
der er verdensførende på sit felt.

Tag med på en rejse op ad iværksættertrappen og hør, hvad 
der bliver nemmere undervejs, hvor man kan finde hjælp, og 
hvad der driver dem, som udlever drømmen om at starte egen 
virksomhed.

Iværksættertrappen 
– fra god idé til global business
Sværdslag, succesoplevelser og sparring. Hvad skal der til for at forvandle sin gode idé til en succesfuld forretning? 
I løbet af de næste uger går PRO tæt på fem århusianske virksomheder på hver sit udviklingstrin.

God idé: Projektet er i sin spæde start, og stif-
teren har endnu ikke sagt sit faste job op, men 
overvejer det kraftigt og lægger mange timer 
i sin iværksætterdrøm uden for arbejdstiden. 
Det kan også være en gruppe personer, der ta-
ler og forbereder at stifte en virksomhed på 
baggrund af  en fælles idé, men endnu kun er 
på præstadiet. 

BetalMigNu.dk er stiftet af  Wel Rachid. 
Konceptet går ud på at hjælpe brugerne med 
at holde styr på, hvem der skylder penge for 

arrangementer. Tjenesten er integreret med 
Facebook, så man kan oprette begivenheder 
eller hente eksisterende direkte fra Facebook, 
og du har kun behov for et Facebook-login for 
at komme i gang. Tjenesten har indtil videre 
ca. 100 brugere, men målet er 50.000. 

Læs om BetalMigNu.dk i PRo 15. januar 
2012.

trin 1: BetalMigNu.dk
Fokus På saLG: På trin nummer to findes virk-
somheder, som netop er kommet i gang og har sto-
re, langsigtede planer. Allerførst skal der dog lige 
opbygges og udvikles produkter, brand, service-
model, økonomistyring og alt det andet, der kræ-
ves for at tjene penge. Her handler det typisk om 
at få gang i salget, inden man løber tør for sin op-
startskapital. 

trin 2: DøgnData

tid tiL Vækst: På trappens tredje trin står 
virksomheder, som har været i gang i flere år 
og nu for alvor er ved at få fat i markedet. Her 
er produktet og hele virksomhedsmodellen me-
re på plads, og det handler om at kunne vækste 
og opskalere uden at virksomhedsgrundlaget 
braser sammen. 

En af  disse virksomheder er BlueSEQ, der 
blev stiftet af  Michael Heltzen i 2010 og er ver-
dens første online børs-portal, som formidler 

viden om og adgang til den nyeste type DNA-
teknologi. BlueSEQ har ansatte i Danmark og 
USA, og hvert tiende DNA-laboratorium i ver-
den har tilmeldt sig servicen. Virksomhedens 
udfordring handler nu om at finde investorka-
pital til at videreudvikle platformen, så den 
kan håndtere endnu flere opgaver. 

Læs om BluesEQ’s store planer i PRo 29. 
januar 2012.

trin 3: BlueSEQ

ud i VERdEN: Når det går godt på hjemme-
markedet, begynder virksomheder at kigge på 
vækstmuligheder og nye markeder. Udfordrin-
gen er ofte, at forretningsmodellen og måske 
også produktet skal genopfindes, så det passer 
for eksempel tyskere eller englændere. 

Det ved Trustpilot, som har forsøgt sig med 
et salgskontor i England, men har fundet ud 
af, at de bedre kan overtage verdensmarkedet 

med en fælles base i Danmark. I 2011 var stifter 
Peter Holten Mühlmann at finde på Berlingske 
Nyhedsmagasines liste over Danmarks mest 
lovende erhvervstalenter under 35 år, og Trust-
pilot modtog desuden investorkapital på over 
30 mio. kr. i løbet af  året. 

kom tæt på trustpilot i PRo 5. februar 
2012.

trin 4: Trustpilot

GLoBaL succEs: Toppen af  trappen, som de fleste iværksæt-
tere drømmer om at nå. Her er virksomheden blevet verdens 
bedste inden for sit område, når ud til det globale marked og 
er fuldstændig fri af  investorer. 

I denne liga findes CLC bio, som er verdensførende inden for 
udvikling og salg af  it-programmer til analyse af  DNA-forsk-
ning. Virksomheden er leverandør til til universiteter og forsk-
ningsinstitutter i hele verden, og har salgskontorer i ni lande 
verden over. Alligevel har brødrene Thomas og Bjarne Knud-
sen, som stiftede CLC bio i 2005, valgt at fastholde hovedkon-
toret i Aarhus. 

Læs hvorfor og få hele virksomhedens spændende historie 
i PRo 12. februar 2012.

trin 5: CLC bio

Henrik Ernst blev iværksætter 
som 56-årig, da han sagde 
sit job op for at satse 100 
procent på DøgnData, der 
udvikler it-programmer 
til døgninstitutioner 
og plejefamilier. 

Peter Holten Mühlmann 
er i fuld gang med at 
ansætte nye medarbejdere 
og gøre Trustpilot kendt 
i resten af verden. 

Michael Heltzen kan 
efterhånden høste 
frugten af flere års hårdt 
arbejde i BlueSEQ. 

På dette stadie er DøgnData og stifter Henrik 
Ernst, der sprang ud som iværksætter som 56-årig. 
Virksomheden udvikler it-programmer til døgn-
institutioner og plejefamilier, som gør, at de kan 
kommunikere og dokumentere i et sikkert, luk-
ket forum. Efter et par år uden fast løn er Henrik 
Ernst nu ved at få gang i salget til kommuner og 
institutioner over hele landet. 

Få historien om Henrik Ernsts iværksætter-
eventyr 22. januar 2012.

Brødrene Thomas og Bjarne Knudsen har 
skabt CLC bio og udviklet det verdensførende 
værktøj til sekventering af DNA-analyse.

»
Det føltes som at springe ud fra 
10-meter-vippen uden at vide, 

om der var vand i bassinet. 

HENRik ERNst, der sagde sit lederjob op for at 
satse på iværksætterprojektet DøgnData

Wel Rachid har udviklet online-tjenesten 
BetalMigNu.dk, som hjælper med at 

holde styr på lån blandt venner. 
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som 56-årig, da han sagde 
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udvikler it-programmer 
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og plejefamilier. 
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Af Anneline Højrup
anhj@stiften.dk

Godt i GanG: Det er de nye 
virksomheder, der skaber al-
lerflest arbejdspladser i Dan-
mark. Derfor spiller iværk-
sætteri ikke kun en vigtig rol-
le for dem, der drømmer om at 
starte egen virksomhed, men 
også for dem, der gerne vil 
sikre sig et lønmodtagerjob. 

Men at skabe sin egen virk-

somhed kræver mere end en 
god idé. Det ved man alt om 
hos Startvækst Aarhus, hvor 
man hjælper århusianske 
iværksættere godt i gang. 

»Iværksættere har ofte en 
høj faglighed. Det, vi hjæl-
per med, er at sikre den virk-
somhedsmæssige side af  den 
faglighed,« forklarer Mogens 
Thomsen, der er konsulent i 
Startvækst Aarhus. 

»Selvom idéen er god og 

der er et behovfor den, er man 
nødt til at sikre, at det også er 
noget, folk vil betale for. Vi 
oplever typisk, at iværksæt-
tere er så opslugt af  selve idé-
en, at de glemmer at overveje, 
hvordan de kan tjene penge på 
den,« uddyber han. 

God start med en mini-plan
Som det allerførste opfor-
drer han derfor potentiel-
le iværksættere til at klik-
ke ind på www.startvaekst.
dk og downloade en mini-
forretningsplan(findes under 
Drift – Værktøjer til drift – 
Downloads).

»Ved at besvare de otte 
simple spørgsmål får du både 

afklaret idéens potentiale over 
for dig selv, og du finder ud af, 
hvilke udfordringer, du har 
brug for at vende med vores 
konsulenter,« forklarer Mo-
gens Thomsen. 

For ham handler det om at 
finde ud af, om idéen er stærk 
nok til at bære en virksomhed 
eller om den skal forblive et 
hobbyprojekt. 

»Det er rigtig sundt at spør-
ge sig selv: Hvad er det, jeg vil 
sælge? Det er simpelt, hvis 

man vil åbne en restaurant 
eller skobutik, men er det en 
særlig service, man tilbyder, 
kan det være ufattelig svært. 
Nogle gange skal pengene 
tjenes et helt andet sted, end 
iværksætteren umiddelbart 
tror, for eksempel på reklamer 
eller web-trafik. Det hjællper 
vi også med at afklare,« fortæl-
ler Mogens Thomsen, der un-
derstreger, at Startvækst Aar-
hus gerne hjælper med vejled-
ning, men ikke løser proble-
merne for nogen.

»Vi fungerer som djæve-
lens advokat, der stiller alle 
de spørgsmål dine venner ik-
ke kan eller vil stille, og så vi-
ser vi vejen ud af  helvedet så 

at sige. Men som ordet selv-
stændig antyder, så må man 
selv gøre det hårde arbejde,« 
siger han. 

Vær bevidst om risikoen
Som kommende iværksæt-
ter er det også vigtigt, at man 
vurderer, hvor mange timer 
og kroner man vil lægge i sit 
projekt. 

»Som eksempelvis konsu-
lent kan man starte op ved 
siden af  sit faste job uden de 
store startudgifter. Men hvis 
man vil åbne en butik, har 
man brug for startkapital til 
lokaler og varer. Samtidig 
må man overveje, hvor man-
ge penge man har brug for til 

at betale sine faste udgifter 
hver måned. Det er vigtigt at 
være bevidst om sin økono-
miske risiko på forhånd,« ly-
der rådet fra Mogens Thom-
sen, der henviser til hjemme-
siden www.startvejledninger.
dk, hvor der er hjælp at hente, 
hvis du drømmer om at starte 
en frisør, webshop eller en af  
de andre i alt 27 brancher, der 
her er beskrevet. 

»Vejledningerne fortæller 
helt konkret, hvordan du kom-
mer godt i gang i lige netopp 
din branche. De er meget po-
pulære og bliver downloadet 
50.000 gange om året.« 

Se mere på www.startvækst-
aarhus.dk  

StartvækSt aarhuS: Vi er djæVelens adVokat og Viser Vej ud af helVede
Rådgivning. En ting er at få en god idé, 
noget andet er at skabe en god forretning. 
Startvækst Aarhus hjælper iværksættere 
med at komme rigtigt fra start.

Mogens Thomsen er konsulent 
i Startvækst Aarhus. Hans 
job er at hjælpe iværksættere 
godt i gang og videre til vækst. 
Foto: Startvækst Aarhus

 { Stiftet i 2010 af Wel Rachid.

 { BetalMigNu.dk er en tjeneste, der hjælper med at holde styr på, hvem 
der skylder dig penge for arrangementer. Tjenesten er integreret med 
Facebook, så du kan oprette begivenheder eller hente eksisterende direkte 
fra Facebook, og du behøver kun dit Facebook-login for at komme i gang.

 { Det skyldige beløb overføres via PayPal eller netbank.

 { Der er i øjeblikket omkring 100 brugere, men via viral markedsføring 
og mund-til-mund-metoden er målet at nå op på 50.000 brugere.

 { Se mere på BetalMigNu.dk

Fakta

beTAlMignu.dk

håber jeg, at jeg kan få så stor 
en kundebase, at jeg har en 
stemme over for bankerne, og 
at jeg på den måde kan få lov 

til at bruge deres systemer,« 
fortæller Wel Rachid, der det 
seneste år har brugt omkring 
20 timer om ugen på BetalMig-

Nu ved siden af  studier og del-
tidsjob. 

»Økonomisk har det kun 
kostet mig et domænenavn 

Af Anneline Højrup 
Tegning: Jens Nex
anhj@stiften.dk

Vækst: Det hele startede 
med en flok kammerater, der 
tog på sommerhustur. Wel Ra-
chid lagde ud, da der blev købt 
ind. Senere, da de var kommet 
hjem igen, mente Wel Rachid 
ikke, at han havde fået penge-
ne retur fra en af  vennerne, 
mens kammeraten derimod 
troede, at han havde betalt. 

»Ingen af  os kunne huske, 
om jeg havde fået mine penge 
eller ej. Det endte med, at min 
ven insisterede på at betale, og 
jeg nægtede at få pengene. Så 
jeg fik dem og gav dem videre 
til Kræftens Bekæmpelse. Det 
gav mig den idé at udvikle et 
system, der kan holde styr på 
de småbeløb, vi skylder hin-
anden efter en bytur, et arran-
gement eller en fælles gave,« 
fortæller Wel Rachid, der er 
nyuddannet datalog. 

Serie-iværksætter
Wel Rachid har i løbet af  sin 
uddannelse arbejdet med an-
dre iværksætterprojekter, og 
havde derfor allerede en plads 
i Studentervæksthus Aarhus, 
hvor han kunne arbejde vide-
re med BetalMigNu.dk

»Min uddannelse er meget 
teoretisk, og det, jeg brænder 
for, er at føre mine idéer ud i 
praksis. Min udfordring har 
været, at jeg har alt for man-
ge idéer. Derfor gælder det om 

at fremlægge dem for andre 
for at finde ud af, om de er så 
gode, som jeg selv synes. Der 
var rigtig mange, som forstod 
konceptet BetalMigNu med 
det samme,« siger Wel Rachid, 
der er glad for de ressourcer, 

han har kunnet trække på i 
Studentervæksthuset. 

»Jeg har talt med en coach, 
som har hjulpet mig med at 
lære at holde fokus, og så er 
det enormt sundt at sidde 
sammen med andre iværk-
sættere, som har helt andre 
kompetencer og indgangs-
vinkler, end du selv har,« fast-
slår han.

Svært at blive mini-bank
Indtil nu er BetalMigNu dybt 
integreret med Facebook og 
kan kun bruges af  folk, der 
har en Facebook-profil. Tje-
nesten kan tilknyttes arran-

gementer, der er oprettet på 
Facebook. Du kan eksempel-
vis oprette begivenheden »Ga-
ve til Lena« og invitere de fire 
veninder, som skal være med 
til at give den. Dine venin-

der modtager derefter en på-
mindelse på sms hver uge el-
ler hver dag – alt efter, hvad 
du indstiller systemet til – og 
pengene overføres via PayPal 
eller netbank. 

»Jeg ville ønske, at jeg 
kunne det endnu nemmere 
for folk at overføre penge til 
hinanden, men det har vist 
sig at være en større udfor-
dring. Jeg har talt med Nets, 

som står for betalingsservice 
i Danmark, men de kan ikke 
give mig lov til at agere som 
minibank, fordi det kan mis-
bruges af  nogle, som vil tøm-
me stjålne kreditkort. Derfor 

BetalMigNu.dk – få digital hjælp til at kradse penge ind
Den gode idé. En sommerhustur med 
vennerne gav Wel Rachid idéen til online-
tjenesten BetalMigNu.dk, som hjælper 
folk med at holde styr deres lån til 
venner og familie. Virksomheden er i sin 
spæde start, men visionerne er store.

Wel Rachid er uddannet datalog og brænder for at forvandle teori til praktiske ideer, der kan gøre livet 
nemmere. det er på den baggrund har han skabt online-tjenesten betalMignu.dk. Foto: Axel Schütt

»
Det sværeste er 
at være overladt 

til dig selv. Du skal 
selv kunne håndtere 
alle kompetencer, og 
jeg er for eksempel 
helt på bar bund, når 
det drejer sig om salg.

wel rachid, iværksætter 
og stifter af  BetalMigNu.dk

og et webhotel. Til gengæld 
har det kostet mig en masse 
tid. Men når du laver noget, 
du brænder for, så har du og-
så lyst til at bruge tiden på 
det. Du kan slet ikke lade væ-
re,« konstaterer idémanden, 
der ikke er i tvivl om, hvad 
den største fordel ved at være 
iværksætter er:

»Friheden! Jeg har ingen 
begrænsninger og forpligtel-
ser. Så længe jeg ikke har inve-
storer indover, er det mit pro-
dukt og udelukkende mig, der 
bestemmer. Samtidig er det 
fedt at lære noget nyt hele ti-
den og udvikle sig personligt,« 
lyder det fra Wel Rachid. 

Jeg var en blåøjet sælger
Han erkender dog i samme 
åndedrag, at det også er hårdt 
at sidde alene med sit projekt. 

»Det sværeste er samtidig 
at være overladt til dig selv. 
Du skal selv kunne håndte-
re alle kompetencer, og jeg er 
for eksempel helt på bar bund, 
når det drejer sig om salg. Jeg 
har været utroligt blåøjet og 
er også blevet udnyttet. Derfor 
gik jeg på et tidspunkt hos en 

salgscoach, men vi var fra to 
vidt forskellige verdener. Jeg 
har indset, at salg slet ikke er 
mig, og at jeg får mere ud af  at 
lade nogle andre om den del. 
Men det lærer man kun ved at 
gøre sig sine erfaringer,« for-
tæller han. 

I øjeblikket er der omkring 
100 brugere af  BetalMigNu. 
Men tanken er, at de, der selv 
oplever at blive påmindet via 
BetalMigNu.dk, vil se forde-
lene ved at bruge tjeneste og 
dermed selv bruge den til de-
res næste arrangement eller 
gaveindkøb.

Målet er 50.000 brugere
»Mit mål er 50.000, og jeg 

forsøger i første omgang at 
nå ud til de unge, der går til 
studiefester, i fredagsbar og 
går sammen om at købe gaver 
til vennerne. Når man er på 
SU betyder det meget at få si-
ne penge tilbage, og samtidig 
har man ikke lyst til at blive 
uvenner over et par hundre-
de kroner. Her kan BetalMig-
Nu være en stor hjælp,« siger 
Wel Rachid, der også står bag 
sitet SMSafstemning.dk, der 

leverer SMS-afstemninger, 
meningsmålinger og konkur-
rencer til virksomheder og in-
stitutioner.

»Jeg har fundet ud af, at jeg 
er bedst til at finde på ny an-
vendelse til eksisterende tek-
nologi. Jeg har ingen plan om 
at blive millionær på et enkelt 
projekt – selvom det selvføl-
gelig er dejligt, hvis det sker. 
I stedet vil jeg tilbyde en por-
tefølje af  selvkørende, billige 
produkter. Jeg tænker altid 
over, at det, jeg laver, skal kun-
ne skaleres uden min indblan-
ding,« fastslår Wel Rachid, der 
netop har afsluttet sin uddan-
nelse og har fået et fuldtidsjob, 
hvor han får tid til at arbejde 
på sine egne iværksætterpro-
jekter. 

»Til gengæld for virksom-
heden andel i projekterne. 
Det er en win/win situation, 
for jeg har ikke lyst til at få 
eksterne investorer eller en 
partner ind over mine projek-
ter lige nu. Der er så meget af  
mig i mine projekter,« fastslår 
Wel Rachid. 

PRO går tæt på fem århusianske virksomheder – fra 
den helt nystartede til den verdensførende. læs om 
deres landevindinger, største udfordringer og bedste 
sparringspartnere og bliv klogere på de iværksættere, der 
satser alt på at gøre deres virksomhedsdrøm til virkelighed. 

Iværksættertrappen

FRA gOd idé Til glObAl buSineSS

 
 Følg serien:

 { i denne uge:  
trin 1 – BetalMignu.dk

 { 22. januar:  
Trin 2 – DøgnData

 { 29. januar:  
Trin 3 – BlueSEQ

 { 5. februar:  
Trin 4 – Trustpilot

 { 12. februar:  
Trin 5 – CLC bio
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Af Anneline Højrup
anhj@stiften.dk

Godt i GanG: Det er de nye 
virksomheder, der skaber al-
lerflest arbejdspladser i Dan-
mark. Derfor spiller iværk-
sætteri ikke kun en vigtig rol-
le for dem, der drømmer om at 
starte egen virksomhed, men 
også for dem, der gerne vil 
sikre sig et lønmodtagerjob. 

Men at skabe sin egen virk-

somhed kræver mere end en 
god idé. Det ved man alt om 
hos Startvækst Aarhus, hvor 
man hjælper århusianske 
iværksættere godt i gang. 

»Iværksættere har ofte en 
høj faglighed. Det, vi hjæl-
per med, er at sikre den virk-
somhedsmæssige side af  den 
faglighed,« forklarer Mogens 
Thomsen, der er konsulent i 
Startvækst Aarhus. 

»Selvom idéen er god og 

der er et behovfor den, er man 
nødt til at sikre, at det også er 
noget, folk vil betale for. Vi 
oplever typisk, at iværksæt-
tere er så opslugt af  selve idé-
en, at de glemmer at overveje, 
hvordan de kan tjene penge på 
den,« uddyber han. 

God start med en mini-plan
Som det allerførste opfor-
drer han derfor potentiel-
le iværksættere til at klik-
ke ind på www.startvaekst.
dk og downloade en mini-
forretningsplan(findes under 
Drift – Værktøjer til drift – 
Downloads).

»Ved at besvare de otte 
simple spørgsmål får du både 

afklaret idéens potentiale over 
for dig selv, og du finder ud af, 
hvilke udfordringer, du har 
brug for at vende med vores 
konsulenter,« forklarer Mo-
gens Thomsen. 

For ham handler det om at 
finde ud af, om idéen er stærk 
nok til at bære en virksomhed 
eller om den skal forblive et 
hobbyprojekt. 

»Det er rigtig sundt at spør-
ge sig selv: Hvad er det, jeg vil 
sælge? Det er simpelt, hvis 

man vil åbne en restaurant 
eller skobutik, men er det en 
særlig service, man tilbyder, 
kan det være ufattelig svært. 
Nogle gange skal pengene 
tjenes et helt andet sted, end 
iværksætteren umiddelbart 
tror, for eksempel på reklamer 
eller web-trafik. Det hjællper 
vi også med at afklare,« fortæl-
ler Mogens Thomsen, der un-
derstreger, at Startvækst Aar-
hus gerne hjælper med vejled-
ning, men ikke løser proble-
merne for nogen.

»Vi fungerer som djæve-
lens advokat, der stiller alle 
de spørgsmål dine venner ik-
ke kan eller vil stille, og så vi-
ser vi vejen ud af  helvedet så 

at sige. Men som ordet selv-
stændig antyder, så må man 
selv gøre det hårde arbejde,« 
siger han. 

Vær bevidst om risikoen
Som kommende iværksæt-
ter er det også vigtigt, at man 
vurderer, hvor mange timer 
og kroner man vil lægge i sit 
projekt. 

»Som eksempelvis konsu-
lent kan man starte op ved 
siden af  sit faste job uden de 
store startudgifter. Men hvis 
man vil åbne en butik, har 
man brug for startkapital til 
lokaler og varer. Samtidig 
må man overveje, hvor man-
ge penge man har brug for til 

at betale sine faste udgifter 
hver måned. Det er vigtigt at 
være bevidst om sin økono-
miske risiko på forhånd,« ly-
der rådet fra Mogens Thom-
sen, der henviser til hjemme-
siden www.startvejledninger.
dk, hvor der er hjælp at hente, 
hvis du drømmer om at starte 
en frisør, webshop eller en af  
de andre i alt 27 brancher, der 
her er beskrevet. 

»Vejledningerne fortæller 
helt konkret, hvordan du kom-
mer godt i gang i lige netopp 
din branche. De er meget po-
pulære og bliver downloadet 
50.000 gange om året.« 

Se mere på www.startvækst-
aarhus.dk  

StartvækSt aarhuS: Vi er djæVelens adVokat og Viser Vej ud af helVede
Rådgivning. En ting er at få en god idé, 
noget andet er at skabe en god forretning. 
Startvækst Aarhus hjælper iværksættere 
med at komme rigtigt fra start.

Mogens Thomsen er konsulent 
i Startvækst Aarhus. Hans 
job er at hjælpe iværksættere 
godt i gang og videre til vækst. 
Foto: Startvækst Aarhus

 { Stiftet i 2010 af Wel Rachid.

 { BetalMigNu.dk er en tjeneste, der hjælper med at holde styr på, hvem 
der skylder dig penge for arrangementer. Tjenesten er integreret med 
Facebook, så du kan oprette begivenheder eller hente eksisterende direkte 
fra Facebook, og du behøver kun dit Facebook-login for at komme i gang.

 { Det skyldige beløb overføres via PayPal eller netbank.

 { Der er i øjeblikket omkring 100 brugere, men via viral markedsføring 
og mund-til-mund-metoden er målet at nå op på 50.000 brugere.

 { Se mere på BetalMigNu.dk

Fakta

beTAlMignu.dk

håber jeg, at jeg kan få så stor 
en kundebase, at jeg har en 
stemme over for bankerne, og 
at jeg på den måde kan få lov 

til at bruge deres systemer,« 
fortæller Wel Rachid, der det 
seneste år har brugt omkring 
20 timer om ugen på BetalMig-

Nu ved siden af  studier og del-
tidsjob. 

»Økonomisk har det kun 
kostet mig et domænenavn 

Af Anneline Højrup 
Tegning: Jens Nex
anhj@stiften.dk

Vækst: Det hele startede 
med en flok kammerater, der 
tog på sommerhustur. Wel Ra-
chid lagde ud, da der blev købt 
ind. Senere, da de var kommet 
hjem igen, mente Wel Rachid 
ikke, at han havde fået penge-
ne retur fra en af  vennerne, 
mens kammeraten derimod 
troede, at han havde betalt. 

»Ingen af  os kunne huske, 
om jeg havde fået mine penge 
eller ej. Det endte med, at min 
ven insisterede på at betale, og 
jeg nægtede at få pengene. Så 
jeg fik dem og gav dem videre 
til Kræftens Bekæmpelse. Det 
gav mig den idé at udvikle et 
system, der kan holde styr på 
de småbeløb, vi skylder hin-
anden efter en bytur, et arran-
gement eller en fælles gave,« 
fortæller Wel Rachid, der er 
nyuddannet datalog. 

Serie-iværksætter
Wel Rachid har i løbet af  sin 
uddannelse arbejdet med an-
dre iværksætterprojekter, og 
havde derfor allerede en plads 
i Studentervæksthus Aarhus, 
hvor han kunne arbejde vide-
re med BetalMigNu.dk

»Min uddannelse er meget 
teoretisk, og det, jeg brænder 
for, er at føre mine idéer ud i 
praksis. Min udfordring har 
været, at jeg har alt for man-
ge idéer. Derfor gælder det om 

at fremlægge dem for andre 
for at finde ud af, om de er så 
gode, som jeg selv synes. Der 
var rigtig mange, som forstod 
konceptet BetalMigNu med 
det samme,« siger Wel Rachid, 
der er glad for de ressourcer, 

han har kunnet trække på i 
Studentervæksthuset. 

»Jeg har talt med en coach, 
som har hjulpet mig med at 
lære at holde fokus, og så er 
det enormt sundt at sidde 
sammen med andre iværk-
sættere, som har helt andre 
kompetencer og indgangs-
vinkler, end du selv har,« fast-
slår han.

Svært at blive mini-bank
Indtil nu er BetalMigNu dybt 
integreret med Facebook og 
kan kun bruges af  folk, der 
har en Facebook-profil. Tje-
nesten kan tilknyttes arran-

gementer, der er oprettet på 
Facebook. Du kan eksempel-
vis oprette begivenheden »Ga-
ve til Lena« og invitere de fire 
veninder, som skal være med 
til at give den. Dine venin-

der modtager derefter en på-
mindelse på sms hver uge el-
ler hver dag – alt efter, hvad 
du indstiller systemet til – og 
pengene overføres via PayPal 
eller netbank. 

»Jeg ville ønske, at jeg 
kunne det endnu nemmere 
for folk at overføre penge til 
hinanden, men det har vist 
sig at være en større udfor-
dring. Jeg har talt med Nets, 

som står for betalingsservice 
i Danmark, men de kan ikke 
give mig lov til at agere som 
minibank, fordi det kan mis-
bruges af  nogle, som vil tøm-
me stjålne kreditkort. Derfor 

BetalMigNu.dk – få digital hjælp til at kradse penge ind
Den gode idé. En sommerhustur med 
vennerne gav Wel Rachid idéen til online-
tjenesten BetalMigNu.dk, som hjælper 
folk med at holde styr deres lån til 
venner og familie. Virksomheden er i sin 
spæde start, men visionerne er store.

Wel Rachid er uddannet datalog og brænder for at forvandle teori til praktiske ideer, der kan gøre livet 
nemmere. det er på den baggrund har han skabt online-tjenesten betalMignu.dk. Foto: Axel Schütt

»
Det sværeste er 
at være overladt 

til dig selv. Du skal 
selv kunne håndtere 
alle kompetencer, og 
jeg er for eksempel 
helt på bar bund, når 
det drejer sig om salg.

wel rachid, iværksætter 
og stifter af  BetalMigNu.dk

og et webhotel. Til gengæld 
har det kostet mig en masse 
tid. Men når du laver noget, 
du brænder for, så har du og-
så lyst til at bruge tiden på 
det. Du kan slet ikke lade væ-
re,« konstaterer idémanden, 
der ikke er i tvivl om, hvad 
den største fordel ved at være 
iværksætter er:

»Friheden! Jeg har ingen 
begrænsninger og forpligtel-
ser. Så længe jeg ikke har inve-
storer indover, er det mit pro-
dukt og udelukkende mig, der 
bestemmer. Samtidig er det 
fedt at lære noget nyt hele ti-
den og udvikle sig personligt,« 
lyder det fra Wel Rachid. 

Jeg var en blåøjet sælger
Han erkender dog i samme 
åndedrag, at det også er hårdt 
at sidde alene med sit projekt. 

»Det sværeste er samtidig 
at være overladt til dig selv. 
Du skal selv kunne håndte-
re alle kompetencer, og jeg er 
for eksempel helt på bar bund, 
når det drejer sig om salg. Jeg 
har været utroligt blåøjet og 
er også blevet udnyttet. Derfor 
gik jeg på et tidspunkt hos en 

salgscoach, men vi var fra to 
vidt forskellige verdener. Jeg 
har indset, at salg slet ikke er 
mig, og at jeg får mere ud af  at 
lade nogle andre om den del. 
Men det lærer man kun ved at 
gøre sig sine erfaringer,« for-
tæller han. 

I øjeblikket er der omkring 
100 brugere af  BetalMigNu. 
Men tanken er, at de, der selv 
oplever at blive påmindet via 
BetalMigNu.dk, vil se forde-
lene ved at bruge tjeneste og 
dermed selv bruge den til de-
res næste arrangement eller 
gaveindkøb.

Målet er 50.000 brugere
»Mit mål er 50.000, og jeg 

forsøger i første omgang at 
nå ud til de unge, der går til 
studiefester, i fredagsbar og 
går sammen om at købe gaver 
til vennerne. Når man er på 
SU betyder det meget at få si-
ne penge tilbage, og samtidig 
har man ikke lyst til at blive 
uvenner over et par hundre-
de kroner. Her kan BetalMig-
Nu være en stor hjælp,« siger 
Wel Rachid, der også står bag 
sitet SMSafstemning.dk, der 

leverer SMS-afstemninger, 
meningsmålinger og konkur-
rencer til virksomheder og in-
stitutioner.

»Jeg har fundet ud af, at jeg 
er bedst til at finde på ny an-
vendelse til eksisterende tek-
nologi. Jeg har ingen plan om 
at blive millionær på et enkelt 
projekt – selvom det selvføl-
gelig er dejligt, hvis det sker. 
I stedet vil jeg tilbyde en por-
tefølje af  selvkørende, billige 
produkter. Jeg tænker altid 
over, at det, jeg laver, skal kun-
ne skaleres uden min indblan-
ding,« fastslår Wel Rachid, der 
netop har afsluttet sin uddan-
nelse og har fået et fuldtidsjob, 
hvor han får tid til at arbejde 
på sine egne iværksætterpro-
jekter. 

»Til gengæld for virksom-
heden andel i projekterne. 
Det er en win/win situation, 
for jeg har ikke lyst til at få 
eksterne investorer eller en 
partner ind over mine projek-
ter lige nu. Der er så meget af  
mig i mine projekter,« fastslår 
Wel Rachid. 

PRO går tæt på fem århusianske virksomheder – fra 
den helt nystartede til den verdensførende. læs om 
deres landevindinger, største udfordringer og bedste 
sparringspartnere og bliv klogere på de iværksættere, der 
satser alt på at gøre deres virksomhedsdrøm til virkelighed. 

Iværksættertrappen

FRA gOd idé Til glObAl buSineSS

 
 Følg serien:

 { i denne uge:  
trin 1 – BetalMignu.dk

 { 22. januar:  
Trin 2 – DøgnData

 { 29. januar:  
Trin 3 – BlueSEQ

 { 5. februar:  
Trin 4 – Trustpilot

 { 12. februar:  
Trin 5 – CLC bio
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 { Stiftet i 2002 af Henrik Ernst og Klaus Roelsgaard.

 { Udvikler it-programmer til døgninstitutioner og plejefamilier, så 
de kan kommunikere og dokumentere i et sikkert, lukket forum.

 { Ud over stifterne er der tilknyttet to 
programmører og en sikkerhedsekspert.

 { Firmaet står bag Dagbogsprogrammet til 
institutioner og SOFUS til plejefamilier.

 { Henrik Ernst har i mange år arbejdet som forstander på 
Døgncentret for Børn og Familier i Aarhus, men sagde op 
i 2009 for at satse 100 procent på Døgndata Aps.

 { Se mere på www.sofus.dk og www.dagbogsprogrammet.dk

Fakta

DøgnData

Af Anneline Højrup
anhj@stiften.dk

GanG i salGet: Produktet 
er på plads, forretningspla-
nen er lagt, og nu gælder det 
om at nå ud til kunderne. Men 
her er der ifølge Gregers Pe-
tersen, direktør for Østjysk 
Iværksættercenter, mange 
nystartede selvstændige, der 

snubler. De har haft fokus på 
udviklingen af  produktet og 
virksomheden, men har glemt 
at tænke på, hvem kunderne 
og konkurrenterne er. 

»At få gang i salget bety-
der alt for virksomheden. Det 
åbner en masse muligheder, 
hvis du er god til at sælge. Til 
gengæld hober andre proble-
mer sig op, hvis du ikke kan 

få dit produkt eller din ydelse 
sendt over disken,« siger Gre-
gers Petersen. 

Derfor er Østjysk Iværk-
sættercenter ikke bange for at 
sende en potentiel iværksæt-
ter hjem for at øve sig på salgs-
argumenter eller finde en ny 
vinkel på, hvordan der kan 
skabes salg i virksomheden. 

»Ved det første møde vi har 
med nye iværksættere er det  
kun omkring 10 procent, der 
på forhånd har tænkt over, 
hvad deres produkt kan, som 
konkurrenterne ikke kan. 
Men ingen går ud herfra, uden 
at vi har fundet noget specielt 
ved netop det, de sælger,« fast-
slår Gregers Petersen. 

Træn salg i netværk
Hos Østjysk Iværksættercen-
ter bliver de nystartede selv-
stændige mødt af  konsulen-
ter, som selv er virksomheds-
ejere og kender kundepoten-
tialet i lokalområdet. 

»Men rådgivning og salgs-
kurser gør det ikke alene, man 
er nødt til at træne, træne og 
træne,« lyder det fra Gregers 
Petersen, der derfor opfordrer 
iværksættere til at deltage i 
netværksgrupper.

»Her skal man præsentere 
sig selv, sit firma, og når man 
føler sig tryg ved det, er det 
lettere at kontakte potentielle 
kunder uden for netværket. Et 
andet plus ved netværksgrup-

per er, at de øvrige deltagere 
bliver en form for ambassadø-
rer for dit produkt.«

Del kunderne op i blokke
Et andet råd fra Østjysk 
Iværksættercenter lyder på 
at dele potentielle kunder op 
i overskuelige blokke med 10 
i hver. 

»I den første blok har du de 
kunder, du allerhelst vil hand-
le med. Kontakt dem for at få 
et møde – bliver du afvist, ryk-
kes kunden ned i blok to, og 
rykker en anden kunde op. På 
den måde har du hele tiden fo-
kus på de kunder, du helst vil 
handle med, og som du har de 
bedste muligheder hos. Det 

gælder om at bruge sin tid og 
sine kræfter mest effektivt,« 
forklarer Gregers Petersen. 

Kom ud af kontoret
Et tredje råd går ud på at være 
til stede der, hvor kunderne er.

»Det kan for eksempel væ-
re til møder, kurser eller er-
hvervsarrangementer. Så er 
det kunderne, der kommer til 
dig, fordi man præsenterer sig 
for hinanden, og det er nem-
mere at skabe en god kemi 
mellem kunde og leverandør,« 
forklarer Gregers Petersen, 
der i det hele taget ser mange 
fordele ved at droppe hjemme-
arbejdspladsen og i stedet pri-
oritere penge til at sidde i et 

kontorfællesskab. 
»Et kontorfællesskab er 

meget værdifuldt, fordi, man 
viser omverden, at man selv 
tror på sin ide. Man er ikke 
alene, men har »kollegaer«. 
Man ser hvordan andre ar-
bejder med deres kunder, og 
der udvikles nye ideer, når 
man er sammen med andre. 
På den måde hjælper man fak-
tisk hinanden, uden man ved 
det. Det er billigt, og man ken-
der sine kontorudgifter. Og så 
er man lidt ambassadører, for 
hinanden,« lyder det prompte 
fra iværksætterdirektøren. 

Du kan læse mere om Øst-
jysk Iværksættercenter på 
www.startgodt.dk

Østjysk Iværksættercenter: Alt Afhænger Af, om du kAn sælge dit produkt
Træning. Uden salg har du ingen 
virksomhed. Sådan lyder den klare 
udmelding fra Østjysk Iværksættercenter, 
der gerne sender iværksættere 
hjem for at øve salgsargumenter. gregers Petersen, 

direktør i østjysk 
Iværksættercenter, 
opfordrer 
iværksættere til 
at tænke over, 
hvordan de vil 
sælge deres 
produkt eller 
ydelse. Uden salg, 
ingen virksomhed 
lyder hans pointe. 
Privatfoto

met, skal de blot klikke på 
knappen og skrive deres tan-
ker. Vi opsamler idéerne og 
sender dem ud til afstemning, 
så brugerne er med til at pri-
oritere, hvad vi skal fokusere 
vores udvikling på,« lyder det 

fra Henrik Ernst, der har in-
volveret brugerne igennem 
hele processen. 

»Vi kan helt klart mærke, 
at medarbejderne synes, det 
er både spændende og sjovt 
at være medudviklere af  pro-

grammet,« fortæller han.

Hjælp til plejefamilier 
Sideløbende har Døgndata ud-
viklet programmet SOFUS, 
som er målrettet plejefamili-
er og kommunens familiekon-
sulenter. 

»Mange plejefamilier skri-
ver en form for dagbog for at 
holde styr, hvordan det går, og 
hvilke aftaler der er omkring 
samvær og andre ting. Men al-
le informationer om anbragte 
børn er »personfølsomme op-
lysninger«, og derfor må ple-
jefamilier ikke skrive dem i 
et Word-dokument på deres 
computer. De må heller ikke 
sende en mail til deres fami-
liekonsulent i kommunen om 
barnet. Men hvad skal de så 
gøre? Det er meget frustre-
rende for familierne,« forkla-
rer Henrik Ernst, der med 
SOFUS har givet plejefamili-
erne et sikkert og lukket sy-

stem, hvor de både kan skrive 
dagbog om barnets udvikling, 
holde styr på aftaler og kom-
munikere med kommunens 
familiekonsulenter.

»På samme måde, som 
kommunen udleverer spader 
og river til de gartnere, de har 
ansat, så mener jeg, at det her 
er et redskab, som plejefamili-
erne har brug for, og som kom-
munen derfor helt naturligt 
skal stille til rådighed.«

Den 1. januar 2011 vedtog 
Folketinget »Børnenes Re-
form«, som går ud på, at en 
større andel af  de børn og 
unge, som anbringes uden for 
eget hjem, skal i familiepleje 
frem for på institution. Det be-
tyder, at flere børn – også med 
omfattende vanskeligheder – 
fremover skal bo i plejefami-
lie, og derfor vil kommunerne 
også stille større krav til ple-
jefamilierne med hensyn til 
dokumentation. Alligevel har 

Af Anneline Højrup
anhj@stiften.dk

Vækst: »Det føltes som at 
springe ud fra 10-meter-vip-
pen uden at vide, om der var 
vand i bassinet,« fortæller 
Henrik Ernst, der – noget aty-
pisk – blev iværksætter som 
56-årig efter mange år som for-
stander for døgninstitutioner 
i Aarhus-området. 

Sammen med sin forret-
ningspartner har han udvik-
let to it-programmer til brug 
i henholdsvis døgninstitutio-
ner og plejefamilier.

»Idéen fik jeg allerede i 
2002, hvor jeg var forstander 
på døgninstitutionen Bethes-
da. Her havde vi et ringbind 
for hvert barn, hvor medar-
bejderne skrev alt om barnet 
ind i – aftaler, samvær, rappor-
ter, begivenheder osv. Det var 
meget tidskrævende og ofte 
svært at læse, hvad en kolle-
ga havde skrevet. Jeg tænkte, 
at det måtte kunne gøres me-
re effektivt,« forklarer Henrik 
Ernst, som besluttede sig for 
at udvikle et sikkert, it-base-
ret program, der kunne spare 
institutionerne for tid og res-
sourcer. Problemet var, at han 
ikke selv havde nogen it-kom-
petencer. 

Allierede sig med læge
»Jeg havde idéen, men ikke 
redskaberne til at gøre den til 
virkelighed. Heldigvis kendte 
jeg en læge, der også var god 
til it, og sammen udviklede vi 
Dagbogsprogrammet,« siger 

Henrik Ernst.
Lægen hedder Klaus Roels-

gaard, og sammen stiftede de 
to virksomheden Døgndata. 
Det var dog først for to år si-
den, at Henrik Ernst sagde sit 
job op for at satse 100 procent 
på iværksætterdrømmen. 

»Vores mission var at skabe 
et program, der var så enkelt, 
at medarbejderne ikke skulle 
på kursus for at bruge det. Vi 
kigger hele tiden på »need to 
have og nice to have«, og vo-
res program fokuserer ude-
lukkende på det første. Det er 
blevet meget positivt modta-
get blandt brugerne,« fortæl-
ler han.

Gør en forskel for børnene
I løbet af  det seneste halvan-
det år er Dagbogsprogram-
met blevet moderniseret, så 
det nu er et web-program, der 
ikke skal installeres på hver 

enkelt computer. Programmet 
blev færdigudviklet i sidste 
foråret, og siden har Henrik 
Ernst været rundt hos døgn-
institutioner over hele landet 
for at præsentere det. 

»Det er blevet taget fanta-

stisk godt imod. De første 10 
institutioner, jeg viste pro-
grammet, købte det, og siden 
er mange flere kommet til. For 
mig beviser det, at vi har fat i 
noget af  det rigtige – og hvis 
jeg kan være med til at gøre 

arbejdet nemmere for perso-
nalet, og dermed gøre en for-
skel for anbragte børn, har det 
været det hele værd,« fortæl-
ler Henrik Ernst.

En af  de ting, der adskiller 
Dagbogsprogrammet er – ud-

over enkeltheden – en Feed-
back-knap, hvor brugerne 
med et enkelt klik kan komme 
med forslag til forbedringer. 

»Hvis medarbejderne får 
en idé eller finder ud af  no-
get, de savner ved program-

DØgnData – it til gAvn for AnbrAgte børn
Fokus på salg. Det er visionen om 
at gøre en forskel for børn, der er 
anbragt uden for hjemmet, som 
har fået 58-årige Henrik Ernst til 
at vælge livet som iværksætter.

58-årige Henrik Ernst droppede 
sit faste job gennem 20 år til 
fordel for at starte sin egen 
virksomhed, hvor han udvikler 
it-systemer til institutioner 
og plejefamilier. Efter to år 
er der ved at komme gang i 
salget.   Foto: axel Schütt

»
Hvis jeg kan 
være med til 

at gøre arbejdet 
nemmere for 
personalet, og 
dermed gøre en 
forskel for anbragte 
børn, har det været 
det hele værd.

Henrik ernst, iværksæt-
ter og stifter af  Døgndata

PRO går tæt på fem århusianske virksomheder – fra 
den helt nystartede til den verdensførende. Læs om 
deres landevindinger, største udfordringer og bedste 
sparringspartnere og bliv klogere på de iværksættere, der 
satser alt på at gøre deres virksomhedsdrøm til virkelighed. 

Iværksættertrappen

FRa gOD IDé tIL gLObaL bUSInESS
 
 Følg serien:

 { 15. januar: 
Trin 1 – BetalMigNu.dk

 { I denne uge:  
trin 2 – DøgnData

 { 29. januar:  
Trin 3 – BlueSEQ

 { 5. februar:  
Trin 4 – Trustpilot

 { 12. februar:  
Trin 5 – CLC bio

 { Efterfølgende kan du 
købe serien som særskilt 
e-paper på www.stiften.dk

Henrik Ernst måtte kæmpe 
for at få SOFUS-programmet 
udbredt.

»Der er ikke en kultur for 
dokumentation og kommuni-
kation imellem plejefamilier 
og kommunen, så det kræver 
lidt mere benarbejde. Fami-
liekonsulenterne er i forvejen 
spændt hårdt for og kan stejle 
ved tanken om endnu en ting, 
de skal forholde sig til. Men 
når de får programmet præ-
senteret, oplever de, at SOFUS 
understøtter deres faglighed, 
og at det kan gøre mange an-
dre opgaver meget nemmere, 
og så mærker jeg en stor inte-
resse for at prøve det af. Vi har 
allerede lavet aftaler med flere 
kommuner, og der er nu over 
300 plejefamilier som bruger 
SOFUS hver dag.«

Nu er der vand i bassinet
Desuden har Døgndata for ny-
ligt indgået en aftale med VIA 

University Aarhus om et sam-
arbejde, som handler om at 
evaluere og dokumentere bar-
nets udvikling på baggrund 
af  forskningsbaseret viden.

Så selvom Henrik Ernst 
må kigge langt efter det faste, 
månedlige input på kontoen, 
fortryder han bestemt ikke 
sit spring fra lønmodtager til 
iværksætter. 

»Jeg har altid været optaget 
af  at understøtte idéer og ud-
vikling, men når man sidder 
som fastansat i det offentlige 
system, kan der være langt fra 
idé til handling. Nu kan jeg fø-
re en god idé ud i livet med det 
samme. Og selvom jeg stadig 
hænger i luften, så kan jeg se, 
at der er ved at blive hældt 
vand i bassinet,« siger han.
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 { Stiftet i 2002 af Henrik Ernst og Klaus Roelsgaard.

 { Udvikler it-programmer til døgninstitutioner og plejefamilier, så 
de kan kommunikere og dokumentere i et sikkert, lukket forum.

 { Ud over stifterne er der tilknyttet to 
programmører og en sikkerhedsekspert.

 { Firmaet står bag Dagbogsprogrammet til 
institutioner og SOFUS til plejefamilier.

 { Henrik Ernst har i mange år arbejdet som forstander på 
Døgncentret for Børn og Familier i Aarhus, men sagde op 
i 2009 for at satse 100 procent på Døgndata Aps.

 { Se mere på www.sofus.dk og www.dagbogsprogrammet.dk

Fakta

DøgnData

Af Anneline Højrup
anhj@stiften.dk

GanG i salGet: Produktet 
er på plads, forretningspla-
nen er lagt, og nu gælder det 
om at nå ud til kunderne. Men 
her er der ifølge Gregers Pe-
tersen, direktør for Østjysk 
Iværksættercenter, mange 
nystartede selvstændige, der 

snubler. De har haft fokus på 
udviklingen af  produktet og 
virksomheden, men har glemt 
at tænke på, hvem kunderne 
og konkurrenterne er. 

»At få gang i salget bety-
der alt for virksomheden. Det 
åbner en masse muligheder, 
hvis du er god til at sælge. Til 
gengæld hober andre proble-
mer sig op, hvis du ikke kan 

få dit produkt eller din ydelse 
sendt over disken,« siger Gre-
gers Petersen. 

Derfor er Østjysk Iværk-
sættercenter ikke bange for at 
sende en potentiel iværksæt-
ter hjem for at øve sig på salgs-
argumenter eller finde en ny 
vinkel på, hvordan der kan 
skabes salg i virksomheden. 

»Ved det første møde vi har 
med nye iværksættere er det  
kun omkring 10 procent, der 
på forhånd har tænkt over, 
hvad deres produkt kan, som 
konkurrenterne ikke kan. 
Men ingen går ud herfra, uden 
at vi har fundet noget specielt 
ved netop det, de sælger,« fast-
slår Gregers Petersen. 

Træn salg i netværk
Hos Østjysk Iværksættercen-
ter bliver de nystartede selv-
stændige mødt af  konsulen-
ter, som selv er virksomheds-
ejere og kender kundepoten-
tialet i lokalområdet. 

»Men rådgivning og salgs-
kurser gør det ikke alene, man 
er nødt til at træne, træne og 
træne,« lyder det fra Gregers 
Petersen, der derfor opfordrer 
iværksættere til at deltage i 
netværksgrupper.

»Her skal man præsentere 
sig selv, sit firma, og når man 
føler sig tryg ved det, er det 
lettere at kontakte potentielle 
kunder uden for netværket. Et 
andet plus ved netværksgrup-

per er, at de øvrige deltagere 
bliver en form for ambassadø-
rer for dit produkt.«

Del kunderne op i blokke
Et andet råd fra Østjysk 
Iværksættercenter lyder på 
at dele potentielle kunder op 
i overskuelige blokke med 10 
i hver. 

»I den første blok har du de 
kunder, du allerhelst vil hand-
le med. Kontakt dem for at få 
et møde – bliver du afvist, ryk-
kes kunden ned i blok to, og 
rykker en anden kunde op. På 
den måde har du hele tiden fo-
kus på de kunder, du helst vil 
handle med, og som du har de 
bedste muligheder hos. Det 

gælder om at bruge sin tid og 
sine kræfter mest effektivt,« 
forklarer Gregers Petersen. 

Kom ud af kontoret
Et tredje råd går ud på at være 
til stede der, hvor kunderne er.

»Det kan for eksempel væ-
re til møder, kurser eller er-
hvervsarrangementer. Så er 
det kunderne, der kommer til 
dig, fordi man præsenterer sig 
for hinanden, og det er nem-
mere at skabe en god kemi 
mellem kunde og leverandør,« 
forklarer Gregers Petersen, 
der i det hele taget ser mange 
fordele ved at droppe hjemme-
arbejdspladsen og i stedet pri-
oritere penge til at sidde i et 

kontorfællesskab. 
»Et kontorfællesskab er 

meget værdifuldt, fordi, man 
viser omverden, at man selv 
tror på sin ide. Man er ikke 
alene, men har »kollegaer«. 
Man ser hvordan andre ar-
bejder med deres kunder, og 
der udvikles nye ideer, når 
man er sammen med andre. 
På den måde hjælper man fak-
tisk hinanden, uden man ved 
det. Det er billigt, og man ken-
der sine kontorudgifter. Og så 
er man lidt ambassadører, for 
hinanden,« lyder det prompte 
fra iværksætterdirektøren. 

Du kan læse mere om Øst-
jysk Iværksættercenter på 
www.startgodt.dk

Østjysk Iværksættercenter: Alt Afhænger Af, om du kAn sælge dit produkt
Træning. Uden salg har du ingen 
virksomhed. Sådan lyder den klare 
udmelding fra Østjysk Iværksættercenter, 
der gerne sender iværksættere 
hjem for at øve salgsargumenter. gregers Petersen, 

direktør i østjysk 
Iværksættercenter, 
opfordrer 
iværksættere til 
at tænke over, 
hvordan de vil 
sælge deres 
produkt eller 
ydelse. Uden salg, 
ingen virksomhed 
lyder hans pointe. 
Privatfoto

met, skal de blot klikke på 
knappen og skrive deres tan-
ker. Vi opsamler idéerne og 
sender dem ud til afstemning, 
så brugerne er med til at pri-
oritere, hvad vi skal fokusere 
vores udvikling på,« lyder det 

fra Henrik Ernst, der har in-
volveret brugerne igennem 
hele processen. 

»Vi kan helt klart mærke, 
at medarbejderne synes, det 
er både spændende og sjovt 
at være medudviklere af  pro-

grammet,« fortæller han.

Hjælp til plejefamilier 
Sideløbende har Døgndata ud-
viklet programmet SOFUS, 
som er målrettet plejefamili-
er og kommunens familiekon-
sulenter. 

»Mange plejefamilier skri-
ver en form for dagbog for at 
holde styr, hvordan det går, og 
hvilke aftaler der er omkring 
samvær og andre ting. Men al-
le informationer om anbragte 
børn er »personfølsomme op-
lysninger«, og derfor må ple-
jefamilier ikke skrive dem i 
et Word-dokument på deres 
computer. De må heller ikke 
sende en mail til deres fami-
liekonsulent i kommunen om 
barnet. Men hvad skal de så 
gøre? Det er meget frustre-
rende for familierne,« forkla-
rer Henrik Ernst, der med 
SOFUS har givet plejefamili-
erne et sikkert og lukket sy-

stem, hvor de både kan skrive 
dagbog om barnets udvikling, 
holde styr på aftaler og kom-
munikere med kommunens 
familiekonsulenter.

»På samme måde, som 
kommunen udleverer spader 
og river til de gartnere, de har 
ansat, så mener jeg, at det her 
er et redskab, som plejefamili-
erne har brug for, og som kom-
munen derfor helt naturligt 
skal stille til rådighed.«

Den 1. januar 2011 vedtog 
Folketinget »Børnenes Re-
form«, som går ud på, at en 
større andel af  de børn og 
unge, som anbringes uden for 
eget hjem, skal i familiepleje 
frem for på institution. Det be-
tyder, at flere børn – også med 
omfattende vanskeligheder – 
fremover skal bo i plejefami-
lie, og derfor vil kommunerne 
også stille større krav til ple-
jefamilierne med hensyn til 
dokumentation. Alligevel har 

Af Anneline Højrup
anhj@stiften.dk

Vækst: »Det føltes som at 
springe ud fra 10-meter-vip-
pen uden at vide, om der var 
vand i bassinet,« fortæller 
Henrik Ernst, der – noget aty-
pisk – blev iværksætter som 
56-årig efter mange år som for-
stander for døgninstitutioner 
i Aarhus-området. 

Sammen med sin forret-
ningspartner har han udvik-
let to it-programmer til brug 
i henholdsvis døgninstitutio-
ner og plejefamilier.

»Idéen fik jeg allerede i 
2002, hvor jeg var forstander 
på døgninstitutionen Bethes-
da. Her havde vi et ringbind 
for hvert barn, hvor medar-
bejderne skrev alt om barnet 
ind i – aftaler, samvær, rappor-
ter, begivenheder osv. Det var 
meget tidskrævende og ofte 
svært at læse, hvad en kolle-
ga havde skrevet. Jeg tænkte, 
at det måtte kunne gøres me-
re effektivt,« forklarer Henrik 
Ernst, som besluttede sig for 
at udvikle et sikkert, it-base-
ret program, der kunne spare 
institutionerne for tid og res-
sourcer. Problemet var, at han 
ikke selv havde nogen it-kom-
petencer. 

Allierede sig med læge
»Jeg havde idéen, men ikke 
redskaberne til at gøre den til 
virkelighed. Heldigvis kendte 
jeg en læge, der også var god 
til it, og sammen udviklede vi 
Dagbogsprogrammet,« siger 

Henrik Ernst.
Lægen hedder Klaus Roels-

gaard, og sammen stiftede de 
to virksomheden Døgndata. 
Det var dog først for to år si-
den, at Henrik Ernst sagde sit 
job op for at satse 100 procent 
på iværksætterdrømmen. 

»Vores mission var at skabe 
et program, der var så enkelt, 
at medarbejderne ikke skulle 
på kursus for at bruge det. Vi 
kigger hele tiden på »need to 
have og nice to have«, og vo-
res program fokuserer ude-
lukkende på det første. Det er 
blevet meget positivt modta-
get blandt brugerne,« fortæl-
ler han.

Gør en forskel for børnene
I løbet af  det seneste halvan-
det år er Dagbogsprogram-
met blevet moderniseret, så 
det nu er et web-program, der 
ikke skal installeres på hver 

enkelt computer. Programmet 
blev færdigudviklet i sidste 
foråret, og siden har Henrik 
Ernst været rundt hos døgn-
institutioner over hele landet 
for at præsentere det. 

»Det er blevet taget fanta-

stisk godt imod. De første 10 
institutioner, jeg viste pro-
grammet, købte det, og siden 
er mange flere kommet til. For 
mig beviser det, at vi har fat i 
noget af  det rigtige – og hvis 
jeg kan være med til at gøre 

arbejdet nemmere for perso-
nalet, og dermed gøre en for-
skel for anbragte børn, har det 
været det hele værd,« fortæl-
ler Henrik Ernst.

En af  de ting, der adskiller 
Dagbogsprogrammet er – ud-

over enkeltheden – en Feed-
back-knap, hvor brugerne 
med et enkelt klik kan komme 
med forslag til forbedringer. 

»Hvis medarbejderne får 
en idé eller finder ud af  no-
get, de savner ved program-

DØgnData – it til gAvn for AnbrAgte børn
Fokus på salg. Det er visionen om 
at gøre en forskel for børn, der er 
anbragt uden for hjemmet, som 
har fået 58-årige Henrik Ernst til 
at vælge livet som iværksætter.

58-årige Henrik Ernst droppede 
sit faste job gennem 20 år til 
fordel for at starte sin egen 
virksomhed, hvor han udvikler 
it-systemer til institutioner 
og plejefamilier. Efter to år 
er der ved at komme gang i 
salget.   Foto: axel Schütt

»
Hvis jeg kan 
være med til 

at gøre arbejdet 
nemmere for 
personalet, og 
dermed gøre en 
forskel for anbragte 
børn, har det været 
det hele værd.

Henrik ernst, iværksæt-
ter og stifter af  Døgndata

PRO går tæt på fem århusianske virksomheder – fra 
den helt nystartede til den verdensførende. Læs om 
deres landevindinger, største udfordringer og bedste 
sparringspartnere og bliv klogere på de iværksættere, der 
satser alt på at gøre deres virksomhedsdrøm til virkelighed. 

Iværksættertrappen

FRa gOD IDé tIL gLObaL bUSInESS
 
 Følg serien:

 { 15. januar: 
Trin 1 – BetalMigNu.dk

 { I denne uge:  
trin 2 – DøgnData

 { 29. januar:  
Trin 3 – BlueSEQ

 { 5. februar:  
Trin 4 – Trustpilot

 { 12. februar:  
Trin 5 – CLC bio

 { Efterfølgende kan du 
købe serien som særskilt 
e-paper på www.stiften.dk

Henrik Ernst måtte kæmpe 
for at få SOFUS-programmet 
udbredt.

»Der er ikke en kultur for 
dokumentation og kommuni-
kation imellem plejefamilier 
og kommunen, så det kræver 
lidt mere benarbejde. Fami-
liekonsulenterne er i forvejen 
spændt hårdt for og kan stejle 
ved tanken om endnu en ting, 
de skal forholde sig til. Men 
når de får programmet præ-
senteret, oplever de, at SOFUS 
understøtter deres faglighed, 
og at det kan gøre mange an-
dre opgaver meget nemmere, 
og så mærker jeg en stor inte-
resse for at prøve det af. Vi har 
allerede lavet aftaler med flere 
kommuner, og der er nu over 
300 plejefamilier som bruger 
SOFUS hver dag.«

Nu er der vand i bassinet
Desuden har Døgndata for ny-
ligt indgået en aftale med VIA 

University Aarhus om et sam-
arbejde, som handler om at 
evaluere og dokumentere bar-
nets udvikling på baggrund 
af  forskningsbaseret viden.

Så selvom Henrik Ernst 
må kigge langt efter det faste, 
månedlige input på kontoen, 
fortryder han bestemt ikke 
sit spring fra lønmodtager til 
iværksætter. 

»Jeg har altid været optaget 
af  at understøtte idéer og ud-
vikling, men når man sidder 
som fastansat i det offentlige 
system, kan der være langt fra 
idé til handling. Nu kan jeg fø-
re en god idé ud i livet med det 
samme. Og selvom jeg stadig 
hænger i luften, så kan jeg se, 
at der er ved at blive hældt 
vand i bassinet,« siger han.
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 { Stiftet i 2010 af Michael Heltzen. 

 { BlueSEQ er verdens første online børs-portal, som formidler 
viden om og adgang til den nyeste type DNA-teknologi.

 { Virksomheden tjener penge ved, at det laboratorium, 
der vinder opgaven, betaler et børshonorar.

 { BlueSEQ beskæftiger syv medarbejdere i Danmark og 3,5 i USA.

 { 35 af verdens ca. 300 DNA-sekventerings-
laboratorier har indtil nu tilmeldt sig servicen. 

 { Se mere på www.blueseq.com

Fakta

Blueseq

Af Anneline Højrup
anhj@stiften.dk

input: CONNECT Denmark 
er en uafhængig, non-profit 
forening, som via sine 900 del-
tagere yder gratis sparring og 
rådgivning til iværksættere 
og mindre virksomheder med 
vækstpotentiale. Foreningens 
medlemmer tæller Danmarks 
mest succesfulde virksomhe-
der, dygtigste erhvervsfolk og 
fremtrædende forsknings- og 

innovationsmiljøer. 
»Der er masser af  hjælp at 

hente, når du vil starte din 
virksomhed, men når du kom-
mer op på 10-12 ansatte og ger-
ne vil vækste yderligere, kan 
det være svært at vide, hvor 
du skal henvende dig .CON-
NECT Denmark har en vifte 
af  tilbud, som hjælper virk-
somhederne godt på vej mod 
yderligere succes,« fastslår 
CONNECT Denmarks direk-
tør Henrik Brorsen. 

Hvert år bliver CONNECT 
Denmark kontaktet af  400-
500 virksomheder, og ca. 100 
bliver tilbudt hjælp og råd-
givning. 

»Vi udvælger dem, der har 
en god historie. De, som har 
gjort sig klart, at de gerne 
vil vækste, hvilket marked 
de henvender sig til, hvordan 
produktet skiller sig ud, og 
som kan fremvise nogle re-
sultater og en innovativ tan-
kegang.«

Tvunget op i helikopteren
Den hjælp virksomhederne de 
får, kan blandt andet være et 
Springboard, hvor iværksæt-
teren får feedback på sin for-
retningsplan. Har iværksætte-

ren en køreklar plan, samler 
CONNECT Denmark seks-ot-
te af  deltagerne i netværket – 
nøje udvalgt efter branche og 
kompetencer – til et Spring-
board, hvor iværksætteren 
får skarp og lærerig træning. 

»Ikke ret mange af  os er 
dygtige til drift, strategi og 
evaluering på samme tid. Når 
man kommer på et Spring-
board, bliver man tvunget op 
i helikopteren og får en masse 
gyldne input. Ingen kan vide 
alt om vækstmarkeder, finan-
sieringsmuligheder og poten-
tielle investorer. Derfor er det 
en kæmpefordel at samle et 
netværk med forskellige kom-
petencer og perspektiver. Vi 
har holdt et Springboard for 

en virksomhed, som forgæves 
havde brugt halvandet år på 
at forsøge at rejse 3,5 mio. kr. 
i vækstkapital. Efter Spring-
boardet fik de suppleret deres 
bestyrelse, lavet en ny, ambi-
tiøs strategi, og et halvt år 
senere havde virksomheden 
skaffet 18 mio. kr,« fortæller 
Henrik Brorsen.
CONNECT Denmark kan og-
så hjælpe virksomheder med 
at sammensætte en professio-
nel bestyrelse.

Videndeling hitter
Vil man i kontakt med CON-
NECT Denmark, skal man ta-
ge fat i et af  organisationen 
seks regionale kontorer. Men 
iværksættere bliver også hen-

vist fra eksempelvis Væksthu-
sene eller via kontakt med for-
eningens medlemmer.

»Den samlede viden og ind-
sigt i CONNECT Denmarks 
netværk gør, at vi kan hjælpe 
med de fleste vækstudfordrin-
ger på tværs af  brancher og 
markeder. En lille virksom-
hed, der kæmper med alle de 
spørgsmål, der rejser sig, når 
den vil vækste i udlandet, kan 
have stor gavn af  at sparre 
med en, der sidder i en større 
virksomhed og arbejder med 
skalering i udlandet hver ene-
ste dag, eller med den succes-
fulde iværksætter, som netop 
selv har stået med samme ud-
fordring,« forklarer Henrik 
Brorsen, som understreger, at 

det handler om at afdramati-
sere de udfordringer, man op-
lever som vækstvirksomhed. 

»Der er rigtig mange ting 
at holde styr på, men husk, at 
andrehar gjort det før dig, og 
at de rigtig gerne vil dele de-
res erfaringer. Faktisk er der 
så stor lyst til videndeling, at 
flere af  de virksomheder, der 
har gennemgået et forløb hos 
CONNECT Denmark, senere 
melder sig ind for at blive del 
af  netværket og få mulighed 
for at give deres egne erfarin-
ger videre,« fortæller Henrik 
Brorsen.

Du kan læse mere på  
www.connectdenmark.dk

ConneCt Danmark: Få gode råd Fra toppen aF dansk erhvervsliv
Viden til vækst. Hos CONNECT 
Danmark kan virksomheder trække på 
erfaringer og få konstruktiv kritik fra 
Danmarks dygtigste erhvervsledere. 

Det er nemt at få hjælp til at starte virksomhed, men svært at få 
sparring, når man senere vil vækste. Her kan Connect Denmarks 
kompetente erhvervsnetværk give gode råd og sparring, fortæller 
foreningens direktør Henrik Brorsen. Foto: Torben Klint

Stilstand koster dyrt
»De sekventeringsmaskiner, 
der står i laboratorierne, ko-
ster mange millioner og er 
forældede i løbet af  få år. Der-

for er det enormt dyrt, hvis 
de står stille eller ikke udnyt-
ter deres fulde kapacitet. Men 
samtidig kan et enkelt kunde-
opkald vare i to timer, hvor 

forskerne forklarer, hvad de 
har brug for, og ende med, at 
det slet ikke er den rette ma-
skine, der findes i laboratori-
et, eller at der ikke er plads på 

det tidspunkt opgaven skal ud-
føres. Derfor er det besværligt 
for både forskere og laborato-
rier at finde hinanden,« siger 
Michael Heltzen, der solgte 
sin bil og lejlighed og levede 
uden løn i et år for at føre sin 
drøm ud i livet. 

Der findes ca. 300 labora-
torier i verden, som arbej-
der med DNA-sekventering, 
og 35 af  dem har oprettet sig 
hos BlueSEQ. Lige nu er der 
et til to forskerhold, der læg-
ger opgaver ud på BlueSEQ 
hver uge.

Første investeringsrunde 
»Vores mål for 2012 er at byg-
ge den store, skalerbare, auto-
matiserede udgave af  børsen, 
så vi kan have flere forsk-
ningsprojekter i pipeline ad 
gangen. Der kan nemt gå et 
halvt år fra projektplanlæg-
ningen til udførelsen – der er 
ingen hurtige handler i den 
her branche,« siger Michael 
Heltzen, der netop er gået i 
gang med den første investe-
ringsrunde for at skaffe kapi-
tal til at gøre den plan til vir-
kelighed.

»Der er aldrig før lavet no-

Af Anneline Højrup
anhj@stiften.dk

VÆKSt: I sit tidligere job rej-
ste Michael Heltzen rundt i 
hele verden og besøgte DNA-
forskere. 

»Det var tydeligt, at de ikke 
var forretningsmænd, men vi-
denskabsmænd. De havde in-
tet begreb om salg og service. 
Der var mange ting, som kun-
ne optimeres – og det er net-
op det, der pirrer mit iværk-
sætter-gen. Jeg har lyst – ja, 
nærmest trang – til at gøre 
ting bedre,« forklarer Michael 
Heltzen, der samlede alle sine 
idéer i mapper.

»Jeg er god til at få idéer, 
men for at holde styr på dem 
og prioritere dem, lærte jeg ef-
terhånden at bruge 10 minut-
ter på at skrive hver af  dem 
ned. Hvilke muligheder, ud-
fordringer og løsninger ligger 
der i den? Idéerne bliver sat i 
mapper, sorteret efter kvalitet. 
De bedste forrest. BlueSEQ 
var den idé, der blev ved med 
at sidde forrest i mappen, så 
den blev mit iværksætterpro-
jekt,« fortæller Michael Helt-
zen, der inden da havde læst 
en HD i økonomistyring, væ-
ret trainee i revisions- og råd-
givningsfirmaet Deloitte og 
blandt de første ansatte i CLC 
bio, der leverer analyseværk-
tøjer til DNA-branchen. 

Ansatte = muligheder
BlueSEQ – der udtales blu-siik 
– blev stiftet i september 2010. 
Virksomhedensidéen er at 

skabe kontakt mellem DNA-
forskere, og laboratorier, der 
har det udstyr, som kræves 
for at sekventere DNA, det vil 
sige hive informationer ud af  
DNA-prøver fra eksempelvis 

bakterier, planter, dyr eller 
mennesker. 

»BlueSEQ er en vinderidé, 
fordi der er et godt marked for 
den, og jeg kunne se mulighe-
den at bygge et godt team op 
omkring forretningen. Du er 
nødt til at have det stærkeste 
hold, ellers bliver dit forret-
ningsområde bare overtaget 
af  nogle, som er bedre,« kon-
staterer stifteren.

I dag har virksomheden 
syv ansatte i Danmark og 3,5 
i USA. 

»Jo flere vi bliver, jo flere 
muligheder har vi, og jo nem-
mere har vi ved at løse proble-

merne, fordi vi har forskelli-
ge kompetencer og styrker,« 
siger han.

Datingportal for forskere
Den første udfordring, holdet 
stod overfor, var at bevise, at 

de kunne udvikle software, 
som kunne hjælpe DNA-for-
skere med at kravspecificere 
deres behov. 

»Hvilke maskiner og hvil-
ken kapacitet er egentlig nød-
vendig for at løse opgaven? 

Det ved forskerne ikke nød-
vendigvis, så vi skal hjælpe 
med at skabe et fælles sprog 
mellem forskere og laborato-
rier. Kort sagt er BlueSEQ en 
datingportal for folk, der bru-
ger og har DNA-teknologi,« 

forklarer Michael Heltzen.
Når et forskerteam har ind-

tastet deres opgave i BlueS-
EQ, bliver den lagt ud på en 
”børs”, hvor DNA-laborato-
rier fra hele verden kan byde 
ind på den.

BlueSeQ – global dating For dna-Forskere
Tid til vækst. Hele kloden er BlueSEQ’s 
hjemmemarked, og nu er stifter 
Michael Heltzen klar til at lukke de 
første investorer ind i firmaet, så 
han kan skalere virksomheden op 
og leve sine visioner fuldt ud.

Michael Heltzen har opbygget firmaet Blueseq, der skaber kontakt mellem forskere og 
DNA-laboratorier over hele verden. Nu er det tid til at vækste. Foto: Axel schütt

»
Jeg tror ikke på 
den dér tese om, 

at man skal arbejde 
80 timer om ugen, 
når man starter 
en virksomhed op. 
Man gør det, fordi 
man ikke kan lade 
være. Det er ligesom 
at være forelsket. 

Michael heltzen, iværk-
sætter og stifter af  BlueSEQ

PRO går tæt på fem århusianske virksomheder – fra 
den helt nystartede til den verdensførende. læs om 
deres landevindinger, største udfordringer og bedste 
sparringspartnere og bliv klogere på de iværksættere, der 
satser alt på at gøre deres virksomhedsdrøm til virkelighed. 

Iværksættertrappen

FRA gOD iDé Til glOBAl BusiNess
 
 Følg serien:

 { 15. januar: 
Trin 1 – BetalMigNu.dk

 { 22. januar:  
Trin 2 – DøgnData

 { I denne uge:  
trin 3 – BlueSeQ

 { 5. februar:  
Trin 4 – Trustpilot

 { 12. februar:  
Trin 5 – CLC bio

 { Efterfølgende kan du 
købe serien som særskilt 
e-paper på www.stiften.dk

get som denne børs, så vi har 
været nødt til at bevise, at vi 
kan afkode forskernes behov 
og få nogen til at byde ind på 
dem. At vi kunne få folk til at 
bruge vores service. Det kan 
vi nu.«

På trods af  sin egen urok-
kelige tro på idéen er Michael 
Heltzen godt klar over, at der 
er kamp om investeringskro-
nerne. 

»Vi er stadig så unge, at der 
er mange, som mener, de kan 
fortælle os, hvad vi ikke kan, 
og hvorfor vi dør. Det bliver 
meget nemmere om tre år, 
når vi kan bevise vores cash-
flow og vise vores kundeliste.  
På grund af  finanskrisen er 
der langt større fokus på ri-
siko end på muligheder – det 
positive er, at det er lige sådan 
for vores konkurrenter,« siger 
Michael Heltzen, som er sik-
ker på, at idéen med tiden vil 
gøre ham og hans team, hvor-
af  flere er medinvestorer i 
virksomheden, til millionær.

»Allerførst bliver vi millio-
nærer på ejerandele, men jeg 
er ikke i tvivl om, at vi også 
bliver det for real om fem-syv 
år,« vurderer Michael Helt-

zen, der har sin fysiske base i 
Startup City i Aarhus. Et ny-
startet, ambitiøst iværksæt-
terfællesskab.

»Noget af  det mest fantasti-
ske ved at være iværksætter, 
er at få lov til at være sammen 
med andre iværksættere, for 
de er verdens mest positive og 
energirige mennesker.«

Ligesom en forelskelse
For Michael Heltzen har 

det været et naturligt valg at 
blive iværksætter.

»Det ligger dybt i mig, at 
det er en tilfredsstillelse at se 
mine idéer blive til virkelig-
hed. Jeg tror ikke på den dér 
tese om, at man skal arbejde 
80 timer om ugen, når man 
starter en virksomhed op. 
Man gør det, fordi man ikke 
kan lade være. Det er ligesom 
at være forelsket. Jeg har det i 
mit hoved hele tiden, og hvis 
man har ekstremt høje drøm-
me, kan man heller ikke lade 
være med at arbejde meget. 
I bund og grund handler det 
om at tro på, at vi kan lave ver-
den om,« fastslår han.
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 { Stiftet i 2010 af Michael Heltzen. 

 { BlueSEQ er verdens første online børs-portal, som formidler 
viden om og adgang til den nyeste type DNA-teknologi.

 { Virksomheden tjener penge ved, at det laboratorium, 
der vinder opgaven, betaler et børshonorar.

 { BlueSEQ beskæftiger syv medarbejdere i Danmark og 3,5 i USA.

 { 35 af verdens ca. 300 DNA-sekventerings-
laboratorier har indtil nu tilmeldt sig servicen. 

 { Se mere på www.blueseq.com

Fakta

Blueseq

Af Anneline Højrup
anhj@stiften.dk

input: CONNECT Denmark 
er en uafhængig, non-profit 
forening, som via sine 900 del-
tagere yder gratis sparring og 
rådgivning til iværksættere 
og mindre virksomheder med 
vækstpotentiale. Foreningens 
medlemmer tæller Danmarks 
mest succesfulde virksomhe-
der, dygtigste erhvervsfolk og 
fremtrædende forsknings- og 

innovationsmiljøer. 
»Der er masser af  hjælp at 

hente, når du vil starte din 
virksomhed, men når du kom-
mer op på 10-12 ansatte og ger-
ne vil vækste yderligere, kan 
det være svært at vide, hvor 
du skal henvende dig .CON-
NECT Denmark har en vifte 
af  tilbud, som hjælper virk-
somhederne godt på vej mod 
yderligere succes,« fastslår 
CONNECT Denmarks direk-
tør Henrik Brorsen. 

Hvert år bliver CONNECT 
Denmark kontaktet af  400-
500 virksomheder, og ca. 100 
bliver tilbudt hjælp og råd-
givning. 

»Vi udvælger dem, der har 
en god historie. De, som har 
gjort sig klart, at de gerne 
vil vækste, hvilket marked 
de henvender sig til, hvordan 
produktet skiller sig ud, og 
som kan fremvise nogle re-
sultater og en innovativ tan-
kegang.«

Tvunget op i helikopteren
Den hjælp virksomhederne de 
får, kan blandt andet være et 
Springboard, hvor iværksæt-
teren får feedback på sin for-
retningsplan. Har iværksætte-

ren en køreklar plan, samler 
CONNECT Denmark seks-ot-
te af  deltagerne i netværket – 
nøje udvalgt efter branche og 
kompetencer – til et Spring-
board, hvor iværksætteren 
får skarp og lærerig træning. 

»Ikke ret mange af  os er 
dygtige til drift, strategi og 
evaluering på samme tid. Når 
man kommer på et Spring-
board, bliver man tvunget op 
i helikopteren og får en masse 
gyldne input. Ingen kan vide 
alt om vækstmarkeder, finan-
sieringsmuligheder og poten-
tielle investorer. Derfor er det 
en kæmpefordel at samle et 
netværk med forskellige kom-
petencer og perspektiver. Vi 
har holdt et Springboard for 

en virksomhed, som forgæves 
havde brugt halvandet år på 
at forsøge at rejse 3,5 mio. kr. 
i vækstkapital. Efter Spring-
boardet fik de suppleret deres 
bestyrelse, lavet en ny, ambi-
tiøs strategi, og et halvt år 
senere havde virksomheden 
skaffet 18 mio. kr,« fortæller 
Henrik Brorsen.
CONNECT Denmark kan og-
så hjælpe virksomheder med 
at sammensætte en professio-
nel bestyrelse.

Videndeling hitter
Vil man i kontakt med CON-
NECT Denmark, skal man ta-
ge fat i et af  organisationen 
seks regionale kontorer. Men 
iværksættere bliver også hen-

vist fra eksempelvis Væksthu-
sene eller via kontakt med for-
eningens medlemmer.

»Den samlede viden og ind-
sigt i CONNECT Denmarks 
netværk gør, at vi kan hjælpe 
med de fleste vækstudfordrin-
ger på tværs af  brancher og 
markeder. En lille virksom-
hed, der kæmper med alle de 
spørgsmål, der rejser sig, når 
den vil vækste i udlandet, kan 
have stor gavn af  at sparre 
med en, der sidder i en større 
virksomhed og arbejder med 
skalering i udlandet hver ene-
ste dag, eller med den succes-
fulde iværksætter, som netop 
selv har stået med samme ud-
fordring,« forklarer Henrik 
Brorsen, som understreger, at 

det handler om at afdramati-
sere de udfordringer, man op-
lever som vækstvirksomhed. 

»Der er rigtig mange ting 
at holde styr på, men husk, at 
andrehar gjort det før dig, og 
at de rigtig gerne vil dele de-
res erfaringer. Faktisk er der 
så stor lyst til videndeling, at 
flere af  de virksomheder, der 
har gennemgået et forløb hos 
CONNECT Denmark, senere 
melder sig ind for at blive del 
af  netværket og få mulighed 
for at give deres egne erfarin-
ger videre,« fortæller Henrik 
Brorsen.

Du kan læse mere på  
www.connectdenmark.dk

ConneCt Danmark: Få gode råd Fra toppen aF dansk erhvervsliv
Viden til vækst. Hos CONNECT 
Danmark kan virksomheder trække på 
erfaringer og få konstruktiv kritik fra 
Danmarks dygtigste erhvervsledere. 

Det er nemt at få hjælp til at starte virksomhed, men svært at få 
sparring, når man senere vil vækste. Her kan Connect Denmarks 
kompetente erhvervsnetværk give gode råd og sparring, fortæller 
foreningens direktør Henrik Brorsen. Foto: Torben Klint

Stilstand koster dyrt
»De sekventeringsmaskiner, 
der står i laboratorierne, ko-
ster mange millioner og er 
forældede i løbet af  få år. Der-

for er det enormt dyrt, hvis 
de står stille eller ikke udnyt-
ter deres fulde kapacitet. Men 
samtidig kan et enkelt kunde-
opkald vare i to timer, hvor 

forskerne forklarer, hvad de 
har brug for, og ende med, at 
det slet ikke er den rette ma-
skine, der findes i laboratori-
et, eller at der ikke er plads på 

det tidspunkt opgaven skal ud-
føres. Derfor er det besværligt 
for både forskere og laborato-
rier at finde hinanden,« siger 
Michael Heltzen, der solgte 
sin bil og lejlighed og levede 
uden løn i et år for at føre sin 
drøm ud i livet. 

Der findes ca. 300 labora-
torier i verden, som arbej-
der med DNA-sekventering, 
og 35 af  dem har oprettet sig 
hos BlueSEQ. Lige nu er der 
et til to forskerhold, der læg-
ger opgaver ud på BlueSEQ 
hver uge.

Første investeringsrunde 
»Vores mål for 2012 er at byg-
ge den store, skalerbare, auto-
matiserede udgave af  børsen, 
så vi kan have flere forsk-
ningsprojekter i pipeline ad 
gangen. Der kan nemt gå et 
halvt år fra projektplanlæg-
ningen til udførelsen – der er 
ingen hurtige handler i den 
her branche,« siger Michael 
Heltzen, der netop er gået i 
gang med den første investe-
ringsrunde for at skaffe kapi-
tal til at gøre den plan til vir-
kelighed.

»Der er aldrig før lavet no-

Af Anneline Højrup
anhj@stiften.dk

VÆKSt: I sit tidligere job rej-
ste Michael Heltzen rundt i 
hele verden og besøgte DNA-
forskere. 

»Det var tydeligt, at de ikke 
var forretningsmænd, men vi-
denskabsmænd. De havde in-
tet begreb om salg og service. 
Der var mange ting, som kun-
ne optimeres – og det er net-
op det, der pirrer mit iværk-
sætter-gen. Jeg har lyst – ja, 
nærmest trang – til at gøre 
ting bedre,« forklarer Michael 
Heltzen, der samlede alle sine 
idéer i mapper.

»Jeg er god til at få idéer, 
men for at holde styr på dem 
og prioritere dem, lærte jeg ef-
terhånden at bruge 10 minut-
ter på at skrive hver af  dem 
ned. Hvilke muligheder, ud-
fordringer og løsninger ligger 
der i den? Idéerne bliver sat i 
mapper, sorteret efter kvalitet. 
De bedste forrest. BlueSEQ 
var den idé, der blev ved med 
at sidde forrest i mappen, så 
den blev mit iværksætterpro-
jekt,« fortæller Michael Helt-
zen, der inden da havde læst 
en HD i økonomistyring, væ-
ret trainee i revisions- og råd-
givningsfirmaet Deloitte og 
blandt de første ansatte i CLC 
bio, der leverer analyseværk-
tøjer til DNA-branchen. 

Ansatte = muligheder
BlueSEQ – der udtales blu-siik 
– blev stiftet i september 2010. 
Virksomhedensidéen er at 

skabe kontakt mellem DNA-
forskere, og laboratorier, der 
har det udstyr, som kræves 
for at sekventere DNA, det vil 
sige hive informationer ud af  
DNA-prøver fra eksempelvis 

bakterier, planter, dyr eller 
mennesker. 

»BlueSEQ er en vinderidé, 
fordi der er et godt marked for 
den, og jeg kunne se mulighe-
den at bygge et godt team op 
omkring forretningen. Du er 
nødt til at have det stærkeste 
hold, ellers bliver dit forret-
ningsområde bare overtaget 
af  nogle, som er bedre,« kon-
staterer stifteren.

I dag har virksomheden 
syv ansatte i Danmark og 3,5 
i USA. 

»Jo flere vi bliver, jo flere 
muligheder har vi, og jo nem-
mere har vi ved at løse proble-

merne, fordi vi har forskelli-
ge kompetencer og styrker,« 
siger han.

Datingportal for forskere
Den første udfordring, holdet 
stod overfor, var at bevise, at 

de kunne udvikle software, 
som kunne hjælpe DNA-for-
skere med at kravspecificere 
deres behov. 

»Hvilke maskiner og hvil-
ken kapacitet er egentlig nød-
vendig for at løse opgaven? 

Det ved forskerne ikke nød-
vendigvis, så vi skal hjælpe 
med at skabe et fælles sprog 
mellem forskere og laborato-
rier. Kort sagt er BlueSEQ en 
datingportal for folk, der bru-
ger og har DNA-teknologi,« 

forklarer Michael Heltzen.
Når et forskerteam har ind-

tastet deres opgave i BlueS-
EQ, bliver den lagt ud på en 
”børs”, hvor DNA-laborato-
rier fra hele verden kan byde 
ind på den.

BlueSeQ – global dating For dna-Forskere
Tid til vækst. Hele kloden er BlueSEQ’s 
hjemmemarked, og nu er stifter 
Michael Heltzen klar til at lukke de 
første investorer ind i firmaet, så 
han kan skalere virksomheden op 
og leve sine visioner fuldt ud.

Michael Heltzen har opbygget firmaet Blueseq, der skaber kontakt mellem forskere og 
DNA-laboratorier over hele verden. Nu er det tid til at vækste. Foto: Axel schütt

»
Jeg tror ikke på 
den dér tese om, 

at man skal arbejde 
80 timer om ugen, 
når man starter 
en virksomhed op. 
Man gør det, fordi 
man ikke kan lade 
være. Det er ligesom 
at være forelsket. 

Michael heltzen, iværk-
sætter og stifter af  BlueSEQ

PRO går tæt på fem århusianske virksomheder – fra 
den helt nystartede til den verdensførende. læs om 
deres landevindinger, største udfordringer og bedste 
sparringspartnere og bliv klogere på de iværksættere, der 
satser alt på at gøre deres virksomhedsdrøm til virkelighed. 

Iværksættertrappen

FRA gOD iDé Til glOBAl BusiNess
 
 Følg serien:

 { 15. januar: 
Trin 1 – BetalMigNu.dk

 { 22. januar:  
Trin 2 – DøgnData

 { I denne uge:  
trin 3 – BlueSeQ

 { 5. februar:  
Trin 4 – Trustpilot

 { 12. februar:  
Trin 5 – CLC bio

 { Efterfølgende kan du 
købe serien som særskilt 
e-paper på www.stiften.dk

get som denne børs, så vi har 
været nødt til at bevise, at vi 
kan afkode forskernes behov 
og få nogen til at byde ind på 
dem. At vi kunne få folk til at 
bruge vores service. Det kan 
vi nu.«

På trods af  sin egen urok-
kelige tro på idéen er Michael 
Heltzen godt klar over, at der 
er kamp om investeringskro-
nerne. 

»Vi er stadig så unge, at der 
er mange, som mener, de kan 
fortælle os, hvad vi ikke kan, 
og hvorfor vi dør. Det bliver 
meget nemmere om tre år, 
når vi kan bevise vores cash-
flow og vise vores kundeliste.  
På grund af  finanskrisen er 
der langt større fokus på ri-
siko end på muligheder – det 
positive er, at det er lige sådan 
for vores konkurrenter,« siger 
Michael Heltzen, som er sik-
ker på, at idéen med tiden vil 
gøre ham og hans team, hvor-
af  flere er medinvestorer i 
virksomheden, til millionær.

»Allerførst bliver vi millio-
nærer på ejerandele, men jeg 
er ikke i tvivl om, at vi også 
bliver det for real om fem-syv 
år,« vurderer Michael Helt-

zen, der har sin fysiske base i 
Startup City i Aarhus. Et ny-
startet, ambitiøst iværksæt-
terfællesskab.

»Noget af  det mest fantasti-
ske ved at være iværksætter, 
er at få lov til at være sammen 
med andre iværksættere, for 
de er verdens mest positive og 
energirige mennesker.«

Ligesom en forelskelse
For Michael Heltzen har 

det været et naturligt valg at 
blive iværksætter.

»Det ligger dybt i mig, at 
det er en tilfredsstillelse at se 
mine idéer blive til virkelig-
hed. Jeg tror ikke på den dér 
tese om, at man skal arbejde 
80 timer om ugen, når man 
starter en virksomhed op. 
Man gør det, fordi man ikke 
kan lade være. Det er ligesom 
at være forelsket. Jeg har det i 
mit hoved hele tiden, og hvis 
man har ekstremt høje drøm-
me, kan man heller ikke lade 
være med at arbejde meget. 
I bund og grund handler det 
om at tro på, at vi kan lave ver-
den om,« fastslår han.
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Her kan virksomheder komme 
rejse risikovillig kapital:

 { Østjysk Innovation – 
investerer i nye, videntunge 
virksomheder: www.oei.dk

 { BAN Invest – netværk af private 
investorer: www.baninvest.dk

 { Investor Midt – få hjælp af 
en Kapitalcoach og adgang til 
netværk af business angels: 
www.investormidt.dk

 

Fakta

Investorer

 { Trustpilot ApS blev stiftet i 2007 af Anders 
Tjørnelund og Peter Holten Mühlmann.

 { På Trustpilot anmelder brugere virksomheder med 1-5 stjerner 
og en beskrivende dokumentation. Virksomheder har mulighed for 
at give genmæle og adviseres hver gang der er nogen der anmelder 
dem. Trustpilot er gratis at bruge for den private forbruger. 

 { Virksomheden tjener deres penge primært på abonnementsydelser til 
virksomheder, som ønsker at benytte Trustpilots anmeldelsessystem. 

 { I 2008 var Trustpilot nomineret til Computerworlds Edison Prisen, og 
i 2010 kom Peter Holten Mühlmann med på Berlingske Nyhedsmagasins 
Talent 100 – en liste over Danmarks største erhvervstalenter under 35 år.

 { Ud over Danmark er Trustpilot også at finde i England og Holland. 

 { Har ca. 45 ansatte (der kommer nye til hver 
uge) og kontorer i Aarhus og København.

 { Se mere på www.trustpilot.dk

 

Fakta

trUstPILot

Af Anneline Højrup
anhj@stiften.dk

Kapital: Business angels er 
velhavende privatpersoner, 
der investerer i virksomhe-
der eller projekter – ofte i en 
branche eller et marked, som 
de selv har indgående kend-
skab til og erfaring fra.

Men hvordan finder man 
som kapitalsøgende virksom-
hed frem til de gavmilde pen-
gemænd? 

De fleste business angels le-
ver en usynlig tilværelse, for 
det er nemt at forestille sig, 
hvor mange forslag til inve-
steringer, de ville blive mødt 
med, hvis de skiltede med de-
res investeringslyst. 

Nogle af  dem investerer 
på egen hånd, mens andre er 
del af  et netværk. Her i Øst-
jylland kan de eksempelvis 
være BAN InVest, og de kan 
kontaktes via Østjysk Innova-
tions direktør Lars Stigel. 

»Mens Østjysk Innovati-
on  »kun« kan investere i helt 
nye og relativt videntunge 
virksomheder, kan BAN In-
Vests netværk investerer i 
alle virksomheder. I enkelte 
tilfælde går Østjysk Innova-
tion sammen med private in-
vestorer i et projekt, men for 
det meste ligger vores tilbud i 
forlængelse af  hinanden,« for-
klarer Lars Stigel. 

Østjysk Innovation
Vil man have gavn af  Øst-
jysk Innovations muligheder 
for kapitalindskud og rådgiv-
ning, skal man indsende en 
kort beskrivelse af  sin forret-
ningsidé.

»Hvis man ikke har en fær-

dig forretningsplan, kan min-
dre også gøre det. Så graver vi 
os stille og roligt ind i projek-
tet sammen og finder ud af, 
hvor markedet er, hvem kun-
derne er osv. Derefter serve-
res forretningsplanen for vo-
res bestyrelse, som beslutter 
hvorvidt og hvor meget vi vil 
investere i virksomheden,« si-
ger Lars Stigel. 

Normalt kan Østjysk In-
novation investere op til ca. 
to millioner kr. i en virksom-
hed i første runde, men går de 
sammen med private investo-
rer, kan kapitalindskud og lån 
blive op til 10 mio. kr. 

»Vi lægger også stor vægt 
på, at der er eller kan skabes 
et godt team omkring projek-

vi fået alle de fordele 25 mio. 
kr. kan købe. Vi kan ansætte 
kvalificeret arbejdskraft og 
sove bedre om natten, fordi 
de problemer, vi ikke havde 
tid eller råd til at løse før, nu 

bliver løst. Desuden bliver vi 
et aktieselskab, hvilket giver 
en helt anden grad af  økono-
misk forecast. Vi har økono-
misk muskelstyrke til at væ-
re visionære og realisere vo-

res forestillinger,« siger Peter 
Holten Mühlmann. 

»Og så kan vi specialisere 
os og give opgaver videre til 
nogen, der er langt bedre kva-
lificeret til at udføre dem, end 
vi selv er. Jeg glæder mig til, 
at de ansatte ikke behøver at 
spørge mig om alt, men kan 
gå til nogen, som bedre kan 
hjælpe dem,« uddyber Anders 
Tjørnelund. 

30,5 mio. kr. på et år
Den store kapitalindsprøjt-
ning er dog ikke kommet i hus 
af  sig selv. 

»Det arbejde, vi har lavet, 
for at overbevise investorer-
ne om, at de skal lægge deres 
penge hos os, har krævet 2,5 
person på fuld tid i et halvt år. 
Plus de rådgivere, vi har be-
nyttet os af. Til gengæld kun-
ne vi stille med et ekstremt 
stærkt hold og fortælle inve-
storerne præcis det, de ger-
ne ville vide,« fortæller Peter 

Holten Mühlmann, som ifølge 
de to stiftere er den udfarende. 

»Groft stillet op, så er Peter 
er den visionære, der kommer 
på idéerne og kan inspirere, 
motivere og skabe netværk, 
mens jeg har en mere prak-
tisk tilgang til virksomheden 
og får tingene til at ske. Vi sup-
plerer hinanden godt,« forkla-
rer Anders Tjørnelund. 

Resultatet taler for sig selv: 
30,5 mio. kr. på mindre end et 
år. 

»Vi havde aldrig drømt at få 
fat i så mange penge, men nu 
tror vi på, at det er muligt at 
få det dobbelte,« fastslår Peter 
Holten Mühlmann.

»Den anerkendelse, vi har 
fået internationalt, har gjort 
det lettere at komme igen-
nem til de rigtige folk. Jeg sy-
nes faktisk, vi altid har været 
ret dygtige til at finde de rette 
mennesker til at rådgive os, og 
vi har ikke været bange for at 
spørge om hjælp. For eksem-

pel fik vi direktøren fra Bil-
zonen til at komme ud og gi-
ve os gode råd, da vi startede 
op,« uddyber han.

Der er ingen af  de to stifte-
re, der for alvor tror, at de no-
gensinde kommer til at have 
en lønmodtagerjob. 

»Vi vil begge to gerne be-
stemme over vores egen 
hverdag, og jeg tror, vi vil ha-
ve svært ved at vænne os til 
at lønmodtagerjob,« funderer 
Anders Tjørnelund og fort-
sætter:

»Det er en fed fornemmel-
se at skabe noget, som, man 
fornemmer, kan bestå. Vi har 
lært en masse undervejs, og 
hvis vi på et tidspunkt skal 
starte noget nyt, vil det være 
meget nemmere. Vi ville gøre 
det hele igen … men måske 
ville vi lige holde en ferie in-
den.«

Efterskrift
Siden interviewet blev lavet i de-
cember 2011 har Anders Tjør-
nelund valgt at stoppe i Trust-
pilot. 

»Virksomheden flytter til Kø-
benhavn, og jeg har mit sociale 
netværk her i Aarhus. Samtidig 
savner jeg iværksætteriet – dét 
at have fingrene nede i projektet 
og kunne tage beslutninger fra 
dag til dag,« fortæller Anders 
Tjørnelund, der har nye projek-
ter i støbeskeen. 

»Allerførst har jeg holdt fe-
rie, som jeg sagde, at jeg ville,« 
griner han og fortsætter:

»Og så er jeg blevet kontak-
tet af  flere interessante samar-
bejdspartnere, så jeg kommer 
bestemt ikke til at kede mig.«

Ud over sine egne projekter 
vil Anders Tjørnelund arbej-
de som konsulent og lære virk-
somheder at forstå Trustpilot 
og profitere af  servicen samt 
bruge de sociale medier til kun-
deservice.

Af Anneline Højrup
anhj@stiften.dk

VÆKst: I februar fik Trustpi-
lot en investering på 5,5 mio. 
kr. fra SEED Capital, og i no-
vember kunne virksomheden 
sætte yderligere 25 mio. kr. ind 
på kontoen, da NorthZone Ca-
pital i Danmark meldte sig på 
banen som co-investor. 

Men da de to århusianere 
Peter Holten Mühlmann og 
Anders Tjørnelund satte sig 
sammen om idéen til Trust-
pilot i 2007, var det kun penge 
fra Peters fars velhavende fæt-
ter, der gjorde det muligt at gø-
re den til virkelighed.

Peter Holten Mühlmann 
havde læst i avisen om en 
udenlandsk netbutik, der 
havde snydt en masse kun-
der, som nu var meget kede af  
det. Virksomheden fortsatte i 
bedste velgående og blev ved 
at snyde kunder. 

»Så jeg tænkte, at hvis bare 
man kunne læse, hvad andre 
havde oplevet, før man købte, 
ville man føle sig mere tryg 
ved at købe på nettet,« fortæl-
ler han.

Fik penge fra rig onkel
Selvom Peter Holten Mühl-
mann og Anders Tjørnelund 
begge var studerende, havde 
de allerede en virksomhed 
sammen, hvor de importere-
de og solgte elektronik. 

»Vi kunne hver især skyde 
125.000 kr. i Trustpilot, men 
uden pengene fra Peters rige 

onkel, havde det været et helt 
andet produkt, vi sad med i 
dag – hvis Trustpilot da over-

hovedet ville findes,« vurderer 
Anders Tjørnelund, som har 
en uddannelse som grafiker 
og i kommunikation, mens 
Peter Holten Mühlmann er 
bachelor i erhvervsøkonomi.

Pengene blev brugt til at 
ansætte en programmør til at 
bygge siden op. 

»Der gik et år, fra vi fik idé-
en til den var ført ud i virkelig-
heden. Et år mere, før vi kun-
ne begynde at tjene penge på 
den. Og endnu et år, før vi be-
gyndte at internationalisere 
virksomheden,« fortæller Pe-
ter Holten Mühlmann. 

Klar til at erobre verden
I dag fungerer Trustpilot i 
Danmark, England og Hol-
land, og virksomheden har ca. 
50 ansatte på kontorer i Aar-
hus og København. 

»Målsætningen fremover 
er at blive store i resten af  
Europa med start i England, 
Tyskland og Frankrig, og der-
efter i resten af  verden,« for-
klarer Anders Tjørnelund.

Efter investeringen kom i 
hus i efteråret, blev der ansat 
nye medarbejdere hver uge, 
og virksomheden er i det he-
le taget vokset eksplosivt det 
seneste år. 

»Ulempen er, at vi ikke læn-
gere kender alle ansatte. Der-
for er vi nødt til at få nogle an-
dre kontrol- og motivations-
faktorer på plads. Vi skal ha-
ve en ny struktur og nogle nye 

processer, og nu har vi heldig-
vis råd til at ansætte nogle 
dygtige mennesker til at tage 
sig af  netop det,« lyder det fra 
Anders Tjørnelund.

»Med investeringen har 

TrusTpiloT – hele verdens web-vagthund
Ud i verden. Trustpilot ansætter 
nye medarbejdere og er klar til at 
erobre markedet uden for Danmark. 
Men den hurtige vækst udfordrer 
samtidig virksomhedens opbygning.

efter at have skaffet over 30 
mio. kr. i risikovillig kapital 
er trustpilots adm. direktør 
Peter Holten Mühlmann nu 
i gang med at ansætte nye 
medarbejdere, som skal sikre 
virksomhedens internationale 
vækst. Foto: Axel schütt

»
Vi havde aldrig 
drømt at få fat 

i så mange penge, 
men nu tror vi på, 
at det er muligt at 
få det dobbelte. 

peter Holten MüHl-
Mann, stifter og adm. 
direktør, Trustpilot

Pro går tæt på fem århusianske virksomheder – fra 
den helt nystartede til den verdensførende. Læs om 
deres landevindinger, største udfordringer og bedste 
sparringspartnere og bliv klogere på de iværksættere, der 
satser alt på at gøre deres virksomhedsdrøm til virkelighed. 

Iværksættertrappen

FrA god Idé tIL gLobAL bUsIness
 
 Følg serien:

 { 15. januar: 
Trin 1 – BetalMigNu.dk

 { 22. januar:  
Trin 2 – DøgnData

 { 29. januar:  
Trin 3 – BlueSEQ

 { i denne uge:  
Trin 4 – Trustpilot

 { 12. februar:  
Trin 5 – CLC bio

 { Efterfølgende kan du 
købe serien som særskilt 
e-paper på www.stiften.dk

Business angels: vejen til risikovil lig kapital
Investering. Østjysk Innovation 
og BAN InVest er to af de steder 
vækstvirksomheder kan søge hen 
for at rejse risikovillig kapital.

Østjysk Innovations direktør 
Lars stigel er kontaktperson 
for et netværk af velhavende 
privatpersoner med mod på  
investeringer. Foto: Jens Hasse

tet,« fastslår Lars Stigel. 
Størstedelen af  Østjysk In-

novations investering gives 
som et lån, som skal tilbage-
betales med renter, når virk-
somheden tjener penge. For 
resten af  investeringen får 
Østjysk Innovation ejerande-
le i virksomheden. 

»På den måde bliver al-
le glade, hvis det går godt. 
Og går det mindre godt, har 
iværksætteren ikke brændt 
hele sin privatøkonomi af  på 
projektet,« forklarer direktø-
ren. 

Business Angels
Finans-englene kommer ofte 
på banen, når der er brug for 
flere penge i selskabet for at 

skabe yderligere vækst. Her 
er ofte tale om imellem 0,5 og 
fem millioner kr. 

»En business angel er god 
at få med, fordi de ofte investe-
rer i noget de har interesse i 
og forstand på. De kommer 
altså ikke kun med penge, 
men også kompetencer,« for-
klarer Lars Stigel, der derfor 
også opfordrer iværksættere 
til at vælge deres business an-
gel med omhu. 

»Man skal tænke sig lige så 
godt om, som når man bliver 
gift. For det kan blive et lang-
varigt forhold, og det er vig-
tigt at gøre sig klart, hvilke 
kompetencer, man efterspør-
ger hos en medinvestor. Sam-
tidig skal man være indstillet 

på, at medinvestorer vil have 
indflydelse og del af  kagen,« 
siger han.

Find gode rådgivere 
Lars Stigel råder iværksætte-
re til at sikre sig god rådgiv-
ning fra advokat eller revisor, 
når aftalen indgås. 

»Det gælder om at holde 
tungen lige i munden – også 
når man skal vurdere, hvad 
virksomheden er værd i dag. 
Ikke hvad den er værd om fem 
år, hvis alt går godt,« siger han 
og påpeger, at man skal være 
ude i god tid.

»En finansiering kommer 
ikke i stand i løbet af  en uge. 
Forvent, at der går op til tre 
måneder,« fastslår Lars Stigel.
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Her kan virksomheder komme 
rejse risikovillig kapital:

 { Østjysk Innovation – 
investerer i nye, videntunge 
virksomheder: www.oei.dk

 { BAN Invest – netværk af private 
investorer: www.baninvest.dk

 { Investor Midt – få hjælp af 
en Kapitalcoach og adgang til 
netværk af business angels: 
www.investormidt.dk

 

Fakta

Investorer

 { Trustpilot ApS blev stiftet i 2007 af Anders 
Tjørnelund og Peter Holten Mühlmann.

 { På Trustpilot anmelder brugere virksomheder med 1-5 stjerner 
og en beskrivende dokumentation. Virksomheder har mulighed for 
at give genmæle og adviseres hver gang der er nogen der anmelder 
dem. Trustpilot er gratis at bruge for den private forbruger. 

 { Virksomheden tjener deres penge primært på abonnementsydelser til 
virksomheder, som ønsker at benytte Trustpilots anmeldelsessystem. 

 { I 2008 var Trustpilot nomineret til Computerworlds Edison Prisen, og 
i 2010 kom Peter Holten Mühlmann med på Berlingske Nyhedsmagasins 
Talent 100 – en liste over Danmarks største erhvervstalenter under 35 år.

 { Ud over Danmark er Trustpilot også at finde i England og Holland. 

 { Har ca. 45 ansatte (der kommer nye til hver 
uge) og kontorer i Aarhus og København.

 { Se mere på www.trustpilot.dk

 

Fakta

trUstPILot

Af Anneline Højrup
anhj@stiften.dk

Kapital: Business angels er 
velhavende privatpersoner, 
der investerer i virksomhe-
der eller projekter – ofte i en 
branche eller et marked, som 
de selv har indgående kend-
skab til og erfaring fra.

Men hvordan finder man 
som kapitalsøgende virksom-
hed frem til de gavmilde pen-
gemænd? 

De fleste business angels le-
ver en usynlig tilværelse, for 
det er nemt at forestille sig, 
hvor mange forslag til inve-
steringer, de ville blive mødt 
med, hvis de skiltede med de-
res investeringslyst. 

Nogle af  dem investerer 
på egen hånd, mens andre er 
del af  et netværk. Her i Øst-
jylland kan de eksempelvis 
være BAN InVest, og de kan 
kontaktes via Østjysk Innova-
tions direktør Lars Stigel. 

»Mens Østjysk Innovati-
on  »kun« kan investere i helt 
nye og relativt videntunge 
virksomheder, kan BAN In-
Vests netværk investerer i 
alle virksomheder. I enkelte 
tilfælde går Østjysk Innova-
tion sammen med private in-
vestorer i et projekt, men for 
det meste ligger vores tilbud i 
forlængelse af  hinanden,« for-
klarer Lars Stigel. 

Østjysk Innovation
Vil man have gavn af  Øst-
jysk Innovations muligheder 
for kapitalindskud og rådgiv-
ning, skal man indsende en 
kort beskrivelse af  sin forret-
ningsidé.

»Hvis man ikke har en fær-

dig forretningsplan, kan min-
dre også gøre det. Så graver vi 
os stille og roligt ind i projek-
tet sammen og finder ud af, 
hvor markedet er, hvem kun-
derne er osv. Derefter serve-
res forretningsplanen for vo-
res bestyrelse, som beslutter 
hvorvidt og hvor meget vi vil 
investere i virksomheden,« si-
ger Lars Stigel. 

Normalt kan Østjysk In-
novation investere op til ca. 
to millioner kr. i en virksom-
hed i første runde, men går de 
sammen med private investo-
rer, kan kapitalindskud og lån 
blive op til 10 mio. kr. 

»Vi lægger også stor vægt 
på, at der er eller kan skabes 
et godt team omkring projek-

vi fået alle de fordele 25 mio. 
kr. kan købe. Vi kan ansætte 
kvalificeret arbejdskraft og 
sove bedre om natten, fordi 
de problemer, vi ikke havde 
tid eller råd til at løse før, nu 

bliver løst. Desuden bliver vi 
et aktieselskab, hvilket giver 
en helt anden grad af  økono-
misk forecast. Vi har økono-
misk muskelstyrke til at væ-
re visionære og realisere vo-

res forestillinger,« siger Peter 
Holten Mühlmann. 

»Og så kan vi specialisere 
os og give opgaver videre til 
nogen, der er langt bedre kva-
lificeret til at udføre dem, end 
vi selv er. Jeg glæder mig til, 
at de ansatte ikke behøver at 
spørge mig om alt, men kan 
gå til nogen, som bedre kan 
hjælpe dem,« uddyber Anders 
Tjørnelund. 

30,5 mio. kr. på et år
Den store kapitalindsprøjt-
ning er dog ikke kommet i hus 
af  sig selv. 

»Det arbejde, vi har lavet, 
for at overbevise investorer-
ne om, at de skal lægge deres 
penge hos os, har krævet 2,5 
person på fuld tid i et halvt år. 
Plus de rådgivere, vi har be-
nyttet os af. Til gengæld kun-
ne vi stille med et ekstremt 
stærkt hold og fortælle inve-
storerne præcis det, de ger-
ne ville vide,« fortæller Peter 

Holten Mühlmann, som ifølge 
de to stiftere er den udfarende. 

»Groft stillet op, så er Peter 
er den visionære, der kommer 
på idéerne og kan inspirere, 
motivere og skabe netværk, 
mens jeg har en mere prak-
tisk tilgang til virksomheden 
og får tingene til at ske. Vi sup-
plerer hinanden godt,« forkla-
rer Anders Tjørnelund. 

Resultatet taler for sig selv: 
30,5 mio. kr. på mindre end et 
år. 

»Vi havde aldrig drømt at få 
fat i så mange penge, men nu 
tror vi på, at det er muligt at 
få det dobbelte,« fastslår Peter 
Holten Mühlmann.

»Den anerkendelse, vi har 
fået internationalt, har gjort 
det lettere at komme igen-
nem til de rigtige folk. Jeg sy-
nes faktisk, vi altid har været 
ret dygtige til at finde de rette 
mennesker til at rådgive os, og 
vi har ikke været bange for at 
spørge om hjælp. For eksem-

pel fik vi direktøren fra Bil-
zonen til at komme ud og gi-
ve os gode råd, da vi startede 
op,« uddyber han.

Der er ingen af  de to stifte-
re, der for alvor tror, at de no-
gensinde kommer til at have 
en lønmodtagerjob. 

»Vi vil begge to gerne be-
stemme over vores egen 
hverdag, og jeg tror, vi vil ha-
ve svært ved at vænne os til 
at lønmodtagerjob,« funderer 
Anders Tjørnelund og fort-
sætter:

»Det er en fed fornemmel-
se at skabe noget, som, man 
fornemmer, kan bestå. Vi har 
lært en masse undervejs, og 
hvis vi på et tidspunkt skal 
starte noget nyt, vil det være 
meget nemmere. Vi ville gøre 
det hele igen … men måske 
ville vi lige holde en ferie in-
den.«

Efterskrift
Siden interviewet blev lavet i de-
cember 2011 har Anders Tjør-
nelund valgt at stoppe i Trust-
pilot. 

»Virksomheden flytter til Kø-
benhavn, og jeg har mit sociale 
netværk her i Aarhus. Samtidig 
savner jeg iværksætteriet – dét 
at have fingrene nede i projektet 
og kunne tage beslutninger fra 
dag til dag,« fortæller Anders 
Tjørnelund, der har nye projek-
ter i støbeskeen. 

»Allerførst har jeg holdt fe-
rie, som jeg sagde, at jeg ville,« 
griner han og fortsætter:

»Og så er jeg blevet kontak-
tet af  flere interessante samar-
bejdspartnere, så jeg kommer 
bestemt ikke til at kede mig.«

Ud over sine egne projekter 
vil Anders Tjørnelund arbej-
de som konsulent og lære virk-
somheder at forstå Trustpilot 
og profitere af  servicen samt 
bruge de sociale medier til kun-
deservice.

Af Anneline Højrup
anhj@stiften.dk

VÆKst: I februar fik Trustpi-
lot en investering på 5,5 mio. 
kr. fra SEED Capital, og i no-
vember kunne virksomheden 
sætte yderligere 25 mio. kr. ind 
på kontoen, da NorthZone Ca-
pital i Danmark meldte sig på 
banen som co-investor. 

Men da de to århusianere 
Peter Holten Mühlmann og 
Anders Tjørnelund satte sig 
sammen om idéen til Trust-
pilot i 2007, var det kun penge 
fra Peters fars velhavende fæt-
ter, der gjorde det muligt at gø-
re den til virkelighed.

Peter Holten Mühlmann 
havde læst i avisen om en 
udenlandsk netbutik, der 
havde snydt en masse kun-
der, som nu var meget kede af  
det. Virksomheden fortsatte i 
bedste velgående og blev ved 
at snyde kunder. 

»Så jeg tænkte, at hvis bare 
man kunne læse, hvad andre 
havde oplevet, før man købte, 
ville man føle sig mere tryg 
ved at købe på nettet,« fortæl-
ler han.

Fik penge fra rig onkel
Selvom Peter Holten Mühl-
mann og Anders Tjørnelund 
begge var studerende, havde 
de allerede en virksomhed 
sammen, hvor de importere-
de og solgte elektronik. 

»Vi kunne hver især skyde 
125.000 kr. i Trustpilot, men 
uden pengene fra Peters rige 

onkel, havde det været et helt 
andet produkt, vi sad med i 
dag – hvis Trustpilot da over-

hovedet ville findes,« vurderer 
Anders Tjørnelund, som har 
en uddannelse som grafiker 
og i kommunikation, mens 
Peter Holten Mühlmann er 
bachelor i erhvervsøkonomi.

Pengene blev brugt til at 
ansætte en programmør til at 
bygge siden op. 

»Der gik et år, fra vi fik idé-
en til den var ført ud i virkelig-
heden. Et år mere, før vi kun-
ne begynde at tjene penge på 
den. Og endnu et år, før vi be-
gyndte at internationalisere 
virksomheden,« fortæller Pe-
ter Holten Mühlmann. 

Klar til at erobre verden
I dag fungerer Trustpilot i 
Danmark, England og Hol-
land, og virksomheden har ca. 
50 ansatte på kontorer i Aar-
hus og København. 

»Målsætningen fremover 
er at blive store i resten af  
Europa med start i England, 
Tyskland og Frankrig, og der-
efter i resten af  verden,« for-
klarer Anders Tjørnelund.

Efter investeringen kom i 
hus i efteråret, blev der ansat 
nye medarbejdere hver uge, 
og virksomheden er i det he-
le taget vokset eksplosivt det 
seneste år. 

»Ulempen er, at vi ikke læn-
gere kender alle ansatte. Der-
for er vi nødt til at få nogle an-
dre kontrol- og motivations-
faktorer på plads. Vi skal ha-
ve en ny struktur og nogle nye 

processer, og nu har vi heldig-
vis råd til at ansætte nogle 
dygtige mennesker til at tage 
sig af  netop det,« lyder det fra 
Anders Tjørnelund.

»Med investeringen har 

TrusTpiloT – hele verdens web-vagthund
Ud i verden. Trustpilot ansætter 
nye medarbejdere og er klar til at 
erobre markedet uden for Danmark. 
Men den hurtige vækst udfordrer 
samtidig virksomhedens opbygning.

efter at have skaffet over 30 
mio. kr. i risikovillig kapital 
er trustpilots adm. direktør 
Peter Holten Mühlmann nu 
i gang med at ansætte nye 
medarbejdere, som skal sikre 
virksomhedens internationale 
vækst. Foto: Axel schütt

»
Vi havde aldrig 
drømt at få fat 

i så mange penge, 
men nu tror vi på, 
at det er muligt at 
få det dobbelte. 

peter Holten MüHl-
Mann, stifter og adm. 
direktør, Trustpilot

Pro går tæt på fem århusianske virksomheder – fra 
den helt nystartede til den verdensførende. Læs om 
deres landevindinger, største udfordringer og bedste 
sparringspartnere og bliv klogere på de iværksættere, der 
satser alt på at gøre deres virksomhedsdrøm til virkelighed. 

Iværksættertrappen

FrA god Idé tIL gLobAL bUsIness
 
 Følg serien:

 { 15. januar: 
Trin 1 – BetalMigNu.dk

 { 22. januar:  
Trin 2 – DøgnData

 { 29. januar:  
Trin 3 – BlueSEQ

 { i denne uge:  
Trin 4 – Trustpilot

 { 12. februar:  
Trin 5 – CLC bio

 { Efterfølgende kan du 
købe serien som særskilt 
e-paper på www.stiften.dk

Business angels: vejen til risikovil lig kapital
Investering. Østjysk Innovation 
og BAN InVest er to af de steder 
vækstvirksomheder kan søge hen 
for at rejse risikovillig kapital.

Østjysk Innovations direktør 
Lars stigel er kontaktperson 
for et netværk af velhavende 
privatpersoner med mod på  
investeringer. Foto: Jens Hasse

tet,« fastslår Lars Stigel. 
Størstedelen af  Østjysk In-

novations investering gives 
som et lån, som skal tilbage-
betales med renter, når virk-
somheden tjener penge. For 
resten af  investeringen får 
Østjysk Innovation ejerande-
le i virksomheden. 

»På den måde bliver al-
le glade, hvis det går godt. 
Og går det mindre godt, har 
iværksætteren ikke brændt 
hele sin privatøkonomi af  på 
projektet,« forklarer direktø-
ren. 

Business Angels
Finans-englene kommer ofte 
på banen, når der er brug for 
flere penge i selskabet for at 

skabe yderligere vækst. Her 
er ofte tale om imellem 0,5 og 
fem millioner kr. 

»En business angel er god 
at få med, fordi de ofte investe-
rer i noget de har interesse i 
og forstand på. De kommer 
altså ikke kun med penge, 
men også kompetencer,« for-
klarer Lars Stigel, der derfor 
også opfordrer iværksættere 
til at vælge deres business an-
gel med omhu. 

»Man skal tænke sig lige så 
godt om, som når man bliver 
gift. For det kan blive et lang-
varigt forhold, og det er vig-
tigt at gøre sig klart, hvilke 
kompetencer, man efterspør-
ger hos en medinvestor. Sam-
tidig skal man være indstillet 

på, at medinvestorer vil have 
indflydelse og del af  kagen,« 
siger han.

Find gode rådgivere 
Lars Stigel råder iværksætte-
re til at sikre sig god rådgiv-
ning fra advokat eller revisor, 
når aftalen indgås. 

»Det gælder om at holde 
tungen lige i munden – også 
når man skal vurdere, hvad 
virksomheden er værd i dag. 
Ikke hvad den er værd om fem 
år, hvis alt går godt,« siger han 
og påpeger, at man skal være 
ude i god tid.

»En finansiering kommer 
ikke i stand i løbet af  en uge. 
Forvent, at der går op til tre 
måneder,« fastslår Lars Stigel.
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»
Nogle af  de dygtigste 
bioinformatikere og it-

udviklere bliver uddannet på 
Aarhus Universitet, og vi sidder 
på første række, når det gælder om 
at håndplukke nye medarbejdere. 

Thomas Knudsen, stifter og CEO, CLC bio

firmaer, medicinalvirksom-
heder, hospitaler og andre 
forskningsinstitutter er dog 
nået til Next Generation Se-
quencing og har derfor brug 
for at købe vores licenserede 
program - og derfor er vi nu 
verdens førende leverandør 
inden for bioinformatik-løs-
ninger i dette segment,« siger 
Thomas Knudsen. 

Leverer til hele verden
Blandt CLC bio’s kunder er 
verdens ti førende medici-
nalvirksomheder, de aller-
mest anerkendte universite-
ter på hele kloden og verdens 
førende hospitaler inden for 
forskning. Alligevel overvejer 
direktøren ikke at flytte virk-
somheden. 

»CLC bio er born global og 

hele vores forretning ligger på 
internettet. Først troede vi, at 
programmerne ville sælge sig 
selv, men det har vist sig, at 
vi er nødt til at have sælgere, 
som kan præsentere produk-
terne og vise, hvad de kan. 
Derfor har vi salgskontorer i 
blandt andet USA, Japan, In-
dien og Brasilien. Men al ud-
vikling foregår her i Aarhus. 
Nogle af  de dygtigste bioin-
formatikere og it-udviklere 
bliver uddannet på Aarhus 
Universitet, og vi sidder på 
første række, når det gælder 
om at håndplukke nye med-
arbejdere. Vi finder ikke bed-
re ansatte noget andet sted i 
verden,« konstaterer Thomas 
Knudsen, som i dag har over 
70 ansatte.

Af Anneline Højrup
anhj@stiften.dk

VÆKsT: CLC bio udvikler og 
sælger datasystemer til DNA-
analyse. Kort sagt fungerer 
CLC bios programmer som 
Excel for DNA-forskere, som 
indfører deres rå DNA-data 
og derefter kan lave en meget 
lang række beregninger og 
analyser. 

»Næsten kun fantasien sæt-
ter grænser,« konstaterer Tho-
mas Knudsen, som stiftede 
CLC bio i 2005 sammen med 
sin bror Bjarne Knudsen.

Idéen til CLC bio fik Bjar-
ne Knudsen, der er uddannet 
molekylær biolog fra Aarhus 
Universitet og derefter tog 
til USA for at skrive en ph.d. 
i bioinformatik. I sit forsk-
ningsarbejde opdagede han 
hurtigt, at han manglede et 
brugervenligt it-værktøj til at 
analysere de enorme mæng-
der af  data, der kom ud af  
DNA-analyser. På daværende 
tidspunkt skulle man kunne 
programmere for at kunne 
analysere data – noget mole-
kylærbiologerne, som er dem 
der sidder med al specialvi-
den, yderst sjældent er gode 
til eller interesserer sig for, 
og derfor var en brugerven-
ligt grafisk indpakning til de 
avancerede beregninger en 
god idé. 

Forsker + forretning = succes
Hjemme i Danmark var Tho-
mas Knudsen godt i gang med 
en karriere i den økonomiske 

branche, hvor han arbejde-
de som statsautoriseret revi-
sor hos KPMG og senere blev 
partner i Deloitte. 

De to brødre besluttede at 
slå pjalterne sammen og ud-
vikle det it-program, som for-
skerne savnede. 

»Det har spillet en vigtig 
rolle i opskriften på vores suc-
ces, at vi har forenet forskning 
og forretning. Vi ved, hvad vo-
res kunder har brug for, og 
samtidig er det forretnings-
mæssige på plads,« fortæller 
Thomas Knudsen, der havde 
styr på både lokaler, compu-
tere og de første syv ansatte, 
da CLC bio blev stiftet den 4. 
januar 2005.

Et halvt år senere lancere-
de de det første produkt, CLC 
Sequence Viewer, som man 
kunne hente gratis på firma-
ets hjemmeside. Snart efter 
fulgte de første kommercielle 
produkter.

»En anden vigtig succes-in-
grediens er, at de avancerede 
bioinformatik-algoritmer er 
pakket ind i en brugervenlig 
grafik. Efter det første år var 
vores program blevet down-
loadet 100.000 gange, efter to 
år 400.000 gange og i 2008 kryd-
sede vi den magiske grænse 
med 1 million downloads,« 
fortæller Thomas Knudsen. 

Lang vej til millionerne
Millionerne rullede dog ik-
ke ind på brødrenes konto af  
den grund. For det var stadig 
de gratis downloads, der of-
test blev klikket på, og blandt 

andet derfor valgte CLC bio i 
2007 at skifte strategi. 

Teknologien inden for 
DNA-forskning udviklede sig 
lynhurtigt og der opstod en ny 
teknologi til at aflæse de biolo-

giske DNA-prøver: Next Gene-
ration Sequencing. 

»På det tidspunkt valgte vi 
at satse på Next Generation 
Sequencing inden for DNA-
analyse. Det betød, at vi nær-

mest skulle starte helt forfra 
i vores forretningsplan, men 
det har vist sig at være det 
helt rigtige valg, da al forsk-
ning i DNA bevæger sig imod 
at bruge denne teknologi og 

hele området vækster ca. 40% 
om året. Man kan stadig hente 
vores gratis program, og det 
fungerer fint for studerende 
og andre, der laver små ana-
lyser. Universiteter, biotek-

CLC bio – verdensvirksomhed med base i aarhus
Global succes. Selvom CLC bio’s 
kunder er spredt ud over hele kloden, 
og virksomheden har medarbejdere 
i både USA, Sydamerika, Europa 
og Asien, så ligger hovedkontoret 
i Aarhus. Og her bliver det.

Bjarne Knudsens (th) forskerbaggrund og Thomas 
Knudsens forretningssans har dannet grundlaget for  CLC 
bios succes, mener de to brødre. Foto: Axel Schütt

Det er en hemmelighed, hvad bogstaverne CLC står for. 
Men stifterne afviser, at navnet betyder Cake Loving 
Company, selvom den teori er blevet fremlagt flere 
gange blandt medarbejderne.  Foto: Axel Schütt

 { Netværket Erhverv 
Aarhus er en uafhængig 
erhvervsorganisation, 
der arbejder for at styrke 
erhvervslivet i Aarhus.

 { Foreningens formål er at 
varetage og fremme grundlaget 
for at drive virksomhed i 
Aarhus og omegn, og Erhverv 
Aarhus har særligt fokus på 
uddannelse, infrastruktur og 
byens fysiske udvikling. 

 { Ca. 475 virksomheder er 
medlemmer af Erhverv Aarhus

 

Fakta

ErhvErv  
AArhuS

 { Verdensførende inden for udvikling og salg af it-
programmer til analyse af DNA-forskning.

 { Stiftet af Thomas og Bjarne Knudsen 4. januar 2005.

 { Leverandør til universiteter og forskningsinstitutter i hele verden. 

 { De 75 ansatte sidder på hovedkontoret på Finlandsgade, 
Aarhus N, og på salgskontorer i ni lande.

 { 20 procent af de ansatte har en PhD og andre 60 
procent en MSc (videnskabelig mastergrad).

 { Har mere end 1000 organisationer globalt som 
kunder, 98 procent eksport, og er profitable.

 { Finansieret uden Venture Capital, men med over 100 
investorer, primært fra lokalområdet i Aarhus

 { Se mere på www.clcbio.com
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CLC Bio

Af Anneline Højrup
anhj@stiften.dk

erhVerV: Netværket Er-
hverv Aarhus er en uafhæn-
gig erhvervsorganisation, der 
har rødder helt tilbage til 1862, 
hvor foreningen blev stiftet af  
byens købmænd. I dag er 475 
østjyske virksomheder med-
lemmer af  Erhverv Aarhus. 

»De fleste virksomheder  – 

både nye og etablerede – har 
et bredt fagligt netværk, for 
eksempel fra deres uddan-
nelse eller branche, men vi er 
anderledes, fordi vi dækker så 
bredt,« forklarer Erhverv Aar-
hus’ direktør Bente H. Steffen-
sen. 

Sparring og udfordring
Gennem konferencer, virk-
somhedsbesøg og andre ar-

rangementer knytter Erhverv 
Aarhus folk sammen fra vidt 
forskellige verdener, og både 
byens uddannelsesinstitutio-
ner og kulturmiljø er repræ-
senteret i foreningen. 

»Vi er et netværk, der er 
båret af  relationer,  som bli-
ver opbygget gennem længe-
re tid,« konstaterer Bente H. 
Steffensen og fortsætter: 

»Når man drøfter tingene 
med mennesker fra helt an-
dre brancher, får man helt an-
dre synsvinkler på dem. Vores 
medlemmer er rigtig gode til 
at stille spørgsmål, udfordre 
og hjælpe hinanden.«

Et af  de arrangementer, 
Erhverv Aarhus står for, er 
Idea Zoo, hvor man mødes på 

en café og får mulighed for at 
præsentere sin idé eller udfor-
dring for de andre fremmødte. 

»Her kommer både iværk-
sætteren og bankdirektøren. 
For de etablerede virksom-
hedsledere, vil også gerne hø-
re om de nye idéer, der opstår. 
Det er meget givende,« fortæl-
ler Bente H. Steffensen. 

Det handler om indstilling
Der er heller ingen krav til 
omsætning eller antallet af  
ansatte for virksomheder, der 
ønsker at blive en del af  Er-
hverv Aarhus. 

»Det handler blot om at ha-
ve den rette indstilling. Man 
skal have lyst til at bruge et 
professionelt netværk og ha-

ve overskud til at interessere 
sig ikke blot for sin egen, men 
også for andres virksomheder 
og for det området, vi er i. Vo-
res mission er at skabe vækst 
og udvikling i Østjylland, og 
det afspejles i alt, hvad vi gør,« 
forklarer direktøren. 

Stor politisk indfyldelse
Samtidig er Erhverv Aarhus 
en organisation, der i høj grad 
er involveret i bestyrelser og 
styregrupper, som regel re-
præsenteret af  en fra med-
lemskredsen.

»Vi har en tæt kontakt med 
det politiske liv, og det giver os 
indflydelse,« siger direktøren. 

Erhverv Aarhus er interna-
tionalt orienteret og har god 
kontakt til de udenlandske 
medarbejdere, der er i Østjyl-
land. 

»Hvis man eksempelvis vil 
ind på det mexicanske mar-
ked, vil det være smart at ha-
ve en mexicaner tæt knyttet 
til sin virksomhed. Her kan 
vi hjælpe med at skabe kon-
takt til nogle af  de udlændin-
ge, der er her, for eksempel 
som medfølgende ægtefælle. 
Mange af  dem er højtuddan-
nede og brænder for at bruge 
deres kompetencer.  Det kan 
især de mindre og yngre virk-

somheder drage nytte af  – og 
der er mange af  dem, der er 
born global fra starten,« siger 
Bente H. Steffensen. 

Kontingentsatsen for et 
medlemskab af  Erhverv Aar-
hus og International Commu-
nity, som foreningen også ad-
ministrerer, varierer efter an-
tallet af  ansatte i virksomhe-
den. 

Du kan læse mere om Er-
hverv Aarhus og foreningens 
arrangementer og aktiviteter 
på www.erhvervaarhus.dk

ErhvErv AArhus: netværk åbner nye muligheder
Hjælp og udfordring. Hos Erhverv 
Aarhus bliver virksomheder bragt 
sammen med både ligesindede og 
folk fra helt andre brancher. Det giver 
nyt udsyn og åbner muligheder.

Netværk åbner nye muligheder. 
Det mener direktør Bente h. 
Steffensen fra Erhverv Aarhus.

Af Anneline Højrup
anhj@stiften.dk

hvorfor valgte du at blive 
iværksætter?

»Fordi jeg synes, det er 
sjovt at gøre en forskel – både 
for medarbejdere/kolleger og 
for kunderne. Det er inspire-
rende at være i spidsen for en 
virksomhed, der er den bed-
ste i verden inden for sit for-
retningsområde.«

hvad har det kostet økono-
misk at komme i gang?

»Jeg gik fra at have en god 
partnerløn i Deloitte til at ha-
ve en temmelig begrænset 
indtægt, specielt i de først tre-
fire år. I praksis har det dog 
ikke haft nogen betydning 
for, hvordan jeg har levet mit 
liv, så det har jeg faktisk ikke 
tænkt ret meget over.«

skal man være parat til at 
sætte alt på spil økonomisk 
og knokle 80 timer om ugen, 
når man bliver selvstændig? 

»Nej, man behøver ikke at 
sætte alt økonomisk på spil, 
men naturligvis koster det 
noget. Man behøver heller ik-

ke knokle 80 timer om ugen, 
men jeg tror, at langt de fle-
ste iværksættere bruger 80 ti-
mer om ugen på deres utroligt 
spændende og meget inspire-
rende iværksætter-projekt. 
Fordi de ikke kan lade være.«

skal man stadig det, når man 
er nået så langt som jer?

»Der er ikke noget, man 
skal, men heldet har det med 
at tilsmile de flittige, og hvis 
man føler, at arbejdet er spæn-
dende, og at man tilfører virk-
somheden værdi ved at arbej-
de, kan man jo vælge at arbej-
de meget, fordi det er spæn-
dende og for at øge virksom-
hedens succes.«

hvilke fordele er der ved at 
være nået så langt, som I er?

»Det er rigtig rart, at vi nu 
er mange medarbejdere til at 
løfte i flok for at nå vores mål, 
og det er betryggende, at de 
månedlige udsving i salget nu 
har betydning for hvor stort/
lille overskuddet er i stedet for 
hvor stort/lille underskuddet 
er. Det giver ro, økonomisk og 
mentalt.«

Fem skarpe til 
Thomas Knudsen

 
 Følg serien:

 { 15. januar: 
Trin 1 – BetalMigNu.dk

 { 22. januar:  
Trin 2 – DøgnData

 { 29. januar:  
Trin 3 – BlueSEQ

 { 5. februar:  
Trin 4 – Trustpilot

 { i denne uge:  
Trin 5 – CLC bio

 { Efterfølgende kan du 
købe serien som særskilt 
e-paper på www.stiften.dk

Pro går tæt på fem århusianske virksomheder – fra 
den helt nystartede til den verdensførende. Læs om 
deres landevindinger, største udfordringer og bedste 
sparringspartnere og bliv klogere på de iværksættere, der 
satser alt på at gøre deres virksomhedsdrøm til virkelighed. 

Iværksættertrappen

FrA goD iDé TiL gLoBAL BuSiNESS
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»
Nogle af  de dygtigste 
bioinformatikere og it-

udviklere bliver uddannet på 
Aarhus Universitet, og vi sidder 
på første række, når det gælder om 
at håndplukke nye medarbejdere. 

Thomas Knudsen, stifter og CEO, CLC bio

firmaer, medicinalvirksom-
heder, hospitaler og andre 
forskningsinstitutter er dog 
nået til Next Generation Se-
quencing og har derfor brug 
for at købe vores licenserede 
program - og derfor er vi nu 
verdens førende leverandør 
inden for bioinformatik-løs-
ninger i dette segment,« siger 
Thomas Knudsen. 

Leverer til hele verden
Blandt CLC bio’s kunder er 
verdens ti førende medici-
nalvirksomheder, de aller-
mest anerkendte universite-
ter på hele kloden og verdens 
førende hospitaler inden for 
forskning. Alligevel overvejer 
direktøren ikke at flytte virk-
somheden. 

»CLC bio er born global og 

hele vores forretning ligger på 
internettet. Først troede vi, at 
programmerne ville sælge sig 
selv, men det har vist sig, at 
vi er nødt til at have sælgere, 
som kan præsentere produk-
terne og vise, hvad de kan. 
Derfor har vi salgskontorer i 
blandt andet USA, Japan, In-
dien og Brasilien. Men al ud-
vikling foregår her i Aarhus. 
Nogle af  de dygtigste bioin-
formatikere og it-udviklere 
bliver uddannet på Aarhus 
Universitet, og vi sidder på 
første række, når det gælder 
om at håndplukke nye med-
arbejdere. Vi finder ikke bed-
re ansatte noget andet sted i 
verden,« konstaterer Thomas 
Knudsen, som i dag har over 
70 ansatte.

Af Anneline Højrup
anhj@stiften.dk

VÆKsT: CLC bio udvikler og 
sælger datasystemer til DNA-
analyse. Kort sagt fungerer 
CLC bios programmer som 
Excel for DNA-forskere, som 
indfører deres rå DNA-data 
og derefter kan lave en meget 
lang række beregninger og 
analyser. 

»Næsten kun fantasien sæt-
ter grænser,« konstaterer Tho-
mas Knudsen, som stiftede 
CLC bio i 2005 sammen med 
sin bror Bjarne Knudsen.

Idéen til CLC bio fik Bjar-
ne Knudsen, der er uddannet 
molekylær biolog fra Aarhus 
Universitet og derefter tog 
til USA for at skrive en ph.d. 
i bioinformatik. I sit forsk-
ningsarbejde opdagede han 
hurtigt, at han manglede et 
brugervenligt it-værktøj til at 
analysere de enorme mæng-
der af  data, der kom ud af  
DNA-analyser. På daværende 
tidspunkt skulle man kunne 
programmere for at kunne 
analysere data – noget mole-
kylærbiologerne, som er dem 
der sidder med al specialvi-
den, yderst sjældent er gode 
til eller interesserer sig for, 
og derfor var en brugerven-
ligt grafisk indpakning til de 
avancerede beregninger en 
god idé. 

Forsker + forretning = succes
Hjemme i Danmark var Tho-
mas Knudsen godt i gang med 
en karriere i den økonomiske 

branche, hvor han arbejde-
de som statsautoriseret revi-
sor hos KPMG og senere blev 
partner i Deloitte. 

De to brødre besluttede at 
slå pjalterne sammen og ud-
vikle det it-program, som for-
skerne savnede. 

»Det har spillet en vigtig 
rolle i opskriften på vores suc-
ces, at vi har forenet forskning 
og forretning. Vi ved, hvad vo-
res kunder har brug for, og 
samtidig er det forretnings-
mæssige på plads,« fortæller 
Thomas Knudsen, der havde 
styr på både lokaler, compu-
tere og de første syv ansatte, 
da CLC bio blev stiftet den 4. 
januar 2005.

Et halvt år senere lancere-
de de det første produkt, CLC 
Sequence Viewer, som man 
kunne hente gratis på firma-
ets hjemmeside. Snart efter 
fulgte de første kommercielle 
produkter.

»En anden vigtig succes-in-
grediens er, at de avancerede 
bioinformatik-algoritmer er 
pakket ind i en brugervenlig 
grafik. Efter det første år var 
vores program blevet down-
loadet 100.000 gange, efter to 
år 400.000 gange og i 2008 kryd-
sede vi den magiske grænse 
med 1 million downloads,« 
fortæller Thomas Knudsen. 

Lang vej til millionerne
Millionerne rullede dog ik-
ke ind på brødrenes konto af  
den grund. For det var stadig 
de gratis downloads, der of-
test blev klikket på, og blandt 

andet derfor valgte CLC bio i 
2007 at skifte strategi. 

Teknologien inden for 
DNA-forskning udviklede sig 
lynhurtigt og der opstod en ny 
teknologi til at aflæse de biolo-

giske DNA-prøver: Next Gene-
ration Sequencing. 

»På det tidspunkt valgte vi 
at satse på Next Generation 
Sequencing inden for DNA-
analyse. Det betød, at vi nær-

mest skulle starte helt forfra 
i vores forretningsplan, men 
det har vist sig at være det 
helt rigtige valg, da al forsk-
ning i DNA bevæger sig imod 
at bruge denne teknologi og 

hele området vækster ca. 40% 
om året. Man kan stadig hente 
vores gratis program, og det 
fungerer fint for studerende 
og andre, der laver små ana-
lyser. Universiteter, biotek-

CLC bio – verdensvirksomhed med base i aarhus
Global succes. Selvom CLC bio’s 
kunder er spredt ud over hele kloden, 
og virksomheden har medarbejdere 
i både USA, Sydamerika, Europa 
og Asien, så ligger hovedkontoret 
i Aarhus. Og her bliver det.

Bjarne Knudsens (th) forskerbaggrund og Thomas 
Knudsens forretningssans har dannet grundlaget for  CLC 
bios succes, mener de to brødre. Foto: Axel Schütt

Det er en hemmelighed, hvad bogstaverne CLC står for. 
Men stifterne afviser, at navnet betyder Cake Loving 
Company, selvom den teori er blevet fremlagt flere 
gange blandt medarbejderne.  Foto: Axel Schütt

 { Netværket Erhverv 
Aarhus er en uafhængig 
erhvervsorganisation, 
der arbejder for at styrke 
erhvervslivet i Aarhus.

 { Foreningens formål er at 
varetage og fremme grundlaget 
for at drive virksomhed i 
Aarhus og omegn, og Erhverv 
Aarhus har særligt fokus på 
uddannelse, infrastruktur og 
byens fysiske udvikling. 

 { Ca. 475 virksomheder er 
medlemmer af Erhverv Aarhus
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 { Verdensførende inden for udvikling og salg af it-
programmer til analyse af DNA-forskning.

 { Stiftet af Thomas og Bjarne Knudsen 4. januar 2005.

 { Leverandør til universiteter og forskningsinstitutter i hele verden. 

 { De 75 ansatte sidder på hovedkontoret på Finlandsgade, 
Aarhus N, og på salgskontorer i ni lande.

 { 20 procent af de ansatte har en PhD og andre 60 
procent en MSc (videnskabelig mastergrad).

 { Har mere end 1000 organisationer globalt som 
kunder, 98 procent eksport, og er profitable.

 { Finansieret uden Venture Capital, men med over 100 
investorer, primært fra lokalområdet i Aarhus

 { Se mere på www.clcbio.com
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Af Anneline Højrup
anhj@stiften.dk

erhVerV: Netværket Er-
hverv Aarhus er en uafhæn-
gig erhvervsorganisation, der 
har rødder helt tilbage til 1862, 
hvor foreningen blev stiftet af  
byens købmænd. I dag er 475 
østjyske virksomheder med-
lemmer af  Erhverv Aarhus. 

»De fleste virksomheder  – 

både nye og etablerede – har 
et bredt fagligt netværk, for 
eksempel fra deres uddan-
nelse eller branche, men vi er 
anderledes, fordi vi dækker så 
bredt,« forklarer Erhverv Aar-
hus’ direktør Bente H. Steffen-
sen. 

Sparring og udfordring
Gennem konferencer, virk-
somhedsbesøg og andre ar-

rangementer knytter Erhverv 
Aarhus folk sammen fra vidt 
forskellige verdener, og både 
byens uddannelsesinstitutio-
ner og kulturmiljø er repræ-
senteret i foreningen. 

»Vi er et netværk, der er 
båret af  relationer,  som bli-
ver opbygget gennem længe-
re tid,« konstaterer Bente H. 
Steffensen og fortsætter: 

»Når man drøfter tingene 
med mennesker fra helt an-
dre brancher, får man helt an-
dre synsvinkler på dem. Vores 
medlemmer er rigtig gode til 
at stille spørgsmål, udfordre 
og hjælpe hinanden.«

Et af  de arrangementer, 
Erhverv Aarhus står for, er 
Idea Zoo, hvor man mødes på 

en café og får mulighed for at 
præsentere sin idé eller udfor-
dring for de andre fremmødte. 

»Her kommer både iværk-
sætteren og bankdirektøren. 
For de etablerede virksom-
hedsledere, vil også gerne hø-
re om de nye idéer, der opstår. 
Det er meget givende,« fortæl-
ler Bente H. Steffensen. 

Det handler om indstilling
Der er heller ingen krav til 
omsætning eller antallet af  
ansatte for virksomheder, der 
ønsker at blive en del af  Er-
hverv Aarhus. 

»Det handler blot om at ha-
ve den rette indstilling. Man 
skal have lyst til at bruge et 
professionelt netværk og ha-

ve overskud til at interessere 
sig ikke blot for sin egen, men 
også for andres virksomheder 
og for det området, vi er i. Vo-
res mission er at skabe vækst 
og udvikling i Østjylland, og 
det afspejles i alt, hvad vi gør,« 
forklarer direktøren. 

Stor politisk indfyldelse
Samtidig er Erhverv Aarhus 
en organisation, der i høj grad 
er involveret i bestyrelser og 
styregrupper, som regel re-
præsenteret af  en fra med-
lemskredsen.

»Vi har en tæt kontakt med 
det politiske liv, og det giver os 
indflydelse,« siger direktøren. 

Erhverv Aarhus er interna-
tionalt orienteret og har god 
kontakt til de udenlandske 
medarbejdere, der er i Østjyl-
land. 

»Hvis man eksempelvis vil 
ind på det mexicanske mar-
ked, vil det være smart at ha-
ve en mexicaner tæt knyttet 
til sin virksomhed. Her kan 
vi hjælpe med at skabe kon-
takt til nogle af  de udlændin-
ge, der er her, for eksempel 
som medfølgende ægtefælle. 
Mange af  dem er højtuddan-
nede og brænder for at bruge 
deres kompetencer.  Det kan 
især de mindre og yngre virk-

somheder drage nytte af  – og 
der er mange af  dem, der er 
born global fra starten,« siger 
Bente H. Steffensen. 

Kontingentsatsen for et 
medlemskab af  Erhverv Aar-
hus og International Commu-
nity, som foreningen også ad-
ministrerer, varierer efter an-
tallet af  ansatte i virksomhe-
den. 

Du kan læse mere om Er-
hverv Aarhus og foreningens 
arrangementer og aktiviteter 
på www.erhvervaarhus.dk

ErhvErv AArhus: netværk åbner nye muligheder
Hjælp og udfordring. Hos Erhverv 
Aarhus bliver virksomheder bragt 
sammen med både ligesindede og 
folk fra helt andre brancher. Det giver 
nyt udsyn og åbner muligheder.

Netværk åbner nye muligheder. 
Det mener direktør Bente h. 
Steffensen fra Erhverv Aarhus.

Af Anneline Højrup
anhj@stiften.dk

hvorfor valgte du at blive 
iværksætter?

»Fordi jeg synes, det er 
sjovt at gøre en forskel – både 
for medarbejdere/kolleger og 
for kunderne. Det er inspire-
rende at være i spidsen for en 
virksomhed, der er den bed-
ste i verden inden for sit for-
retningsområde.«

hvad har det kostet økono-
misk at komme i gang?

»Jeg gik fra at have en god 
partnerløn i Deloitte til at ha-
ve en temmelig begrænset 
indtægt, specielt i de først tre-
fire år. I praksis har det dog 
ikke haft nogen betydning 
for, hvordan jeg har levet mit 
liv, så det har jeg faktisk ikke 
tænkt ret meget over.«

skal man være parat til at 
sætte alt på spil økonomisk 
og knokle 80 timer om ugen, 
når man bliver selvstændig? 

»Nej, man behøver ikke at 
sætte alt økonomisk på spil, 
men naturligvis koster det 
noget. Man behøver heller ik-

ke knokle 80 timer om ugen, 
men jeg tror, at langt de fle-
ste iværksættere bruger 80 ti-
mer om ugen på deres utroligt 
spændende og meget inspire-
rende iværksætter-projekt. 
Fordi de ikke kan lade være.«

skal man stadig det, når man 
er nået så langt som jer?

»Der er ikke noget, man 
skal, men heldet har det med 
at tilsmile de flittige, og hvis 
man føler, at arbejdet er spæn-
dende, og at man tilfører virk-
somheden værdi ved at arbej-
de, kan man jo vælge at arbej-
de meget, fordi det er spæn-
dende og for at øge virksom-
hedens succes.«

hvilke fordele er der ved at 
være nået så langt, som I er?

»Det er rigtig rart, at vi nu 
er mange medarbejdere til at 
løfte i flok for at nå vores mål, 
og det er betryggende, at de 
månedlige udsving i salget nu 
har betydning for hvor stort/
lille overskuddet er i stedet for 
hvor stort/lille underskuddet 
er. Det giver ro, økonomisk og 
mentalt.«

Fem skarpe til 
Thomas Knudsen
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Pro går tæt på fem århusianske virksomheder – fra 
den helt nystartede til den verdensførende. Læs om 
deres landevindinger, største udfordringer og bedste 
sparringspartnere og bliv klogere på de iværksættere, der 
satser alt på at gøre deres virksomhedsdrøm til virkelighed. 

Iværksættertrappen

FrA goD iDé TiL gLoBAL BuSiNESS


