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MØD
GENERATION CVR

Unge dyrker iværksætteri som aldrig før. De er 
drevet af en ekstrem trang til personlig udvikling og 

skabertrang, men også af rastløshed og mangel på 
fokus, siger antropolog.

De kalder det en pro-
fessionel legeplads. 

En lyserød 
pony-enhjørning 
med regnbuefarvet 
hale byder velkom-

men ved indgangen til den bleggule 
murstensbygning. Gavlen er malet i 
skarp blå og dekoreret med en tegning 
af et træ, rigtige fuglehuse hamret på 
grenene. Indenfor sidder en gruppe 
iværksættere i det fællesskab, der er 
kendt som DARE2mansion.

”Det er mennesker, som har identifi-
ceret nogle problemer i samfundet, og 
som har en passion for at løse dem. Og 
som ikke har en kæmpestor tillid til, at 
de kan gøre det gennem et 8 til 4-job,” 
siger Laila Pawlak, stifter af DARE2, 
der ud over kontorfællesskabet om-
fatter SingularityU Nordic og accele-
ratorprogrammet Thinkubator.

”De tror på, at de kan knokle sig til 
forandring gennem deres virksomhed. 
Og de ved, at de har brug for et com-
munity for at lykkes. Ikke bare for at 
få hjælp til at komme videre, men også 
for følelsen af at høre til,” siger Laila 
Pawlak. 

De unge mennesker, der knokler 
hos DARE2mansion, er et eksempel på 
det, der bliver kaldt Generation CVR. 
Dem, der er født i 1990’erne og har 
iværksætteri som en indgroet del af 
deres tankegang.

Og selv om ungdomsgenerationer 
altid har været kendetegnet ved deres 
drømme om at forandre verden, så har 
noget ændret sig med Generation CVR. 
Det mener antropolog Tanja Hall, der 
som generationsforsker har grundlagt 
konsulentbureauet Fremtidsfabrik. 
Her har hun lavet flere analyser og 
observationsstudier af generation CVR 
– eller generation Z, som generations-
forskerne kalder det.

”De unge øjner muligheden for at gøre 
forskel gennem iværksætteri. Måske 
stifter du en virksomhed, der vil sænke 
udledningen af CO2, eller som får men-
nesker til at tale sammen på nye måder. 
Det er måske ikke religiøst, men det er 
enormt idealistisk,” siger Tanja Hall.

”Drømmen om at forandre verden 
har tidligere været forbundet med at 
melde sig ind i en organisation, hvad 
enten det er Greenpeace eller En-
hedslisten. I dag ser vi flere unge, der 
starter en virksomhed for at forandre 
noget. Rockstjernen er ikke Bob Dylan, 
men Elon Musk.” 

Hver 10. vil være sin egen chef

Begrebet Generation CVR er ikke taget 
ud af den blå luft. Fra 2012 til 2015 
blev antallet af unge iværksættere 
fordoblet. Og blandt Djøfs medlemmer 
ønsker hver 10. kandidatstuderende at 
blive selvstændig eller freelancer, viser 
en medlemsundersøgelse fra 2017.
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Af Troels Kølln  PR-foto DARE2mansion

I dag ser 
vi flere 

unge, der starter 
en virksomhed 
for at forandre 
noget. Rock-
stjernen er 
ikke Bob Dylan, 
men Elon Musk.
Tanja Hall, antropolog, Fremtidsfabrik
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Generation CVR har ét særligt kende-
tegn, mener antropolog Tanja Hall.

”Der er én åbenlys ting, der kende-
tegner denne generation: De er digitalt 
indfødte. Og det spiller uden tvivl sam-
men med den iværksættergejst, vi ser 
hos de unge. Rigtig mange nystartede 
virksomheder er digitale. Det er nemt, 
kræver ingen særlig startkapital, og du 
kan være i gang fra den ene dag til den 
anden,” siger hun.

Samtidig er det blevet nemmere end 
nogensinde at finde de kompetencer, du 
mangler. 

”En designer, programmør eller 

tekstforfatter kan ofte findes på en dag. 
Længere tid skal du ikke bruge for at 
finde den person, der kan hjælpe dig 
med at gøre din idé til virkelighed. Det 
er historisk set en fuldstændig unik 
mulighed skabt af den digitale verden,” 
siger Tanja Hall.

En anden generøsitet

Generation CVR har langt større 
fokus på netværkskraft end tidligere 
generationer, mener Tanja Hall. De 
unge iværksættere kontakter ofte men-
torer for selv at blive dygtige – lige fra 
professionelle youtubere til ledere for 
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NY TREND: 
HACKSCHOOLING
Hos Generation CVR er 
tiltroen til de traditionelle 
uddannelsesinstitutioner faldet, 
forklarer Tanja Hall. Derfor er der 
opstået en ny trend, hvor unge 
forsøger at skabe deres egen 
uddannelse: hackschooling.

”Meget tyder på, at et stigende 
antal unge vil begynde at 
uddanne sig uden om det 
etablerede system. Det kan 
være uformelt, for eksempel 
via tutorials på YouTube, 
eller mere formelt via online 
universitetskurser,” siger 
antropolog Tanja Hall.

”Heri ligger også en kritik af 
uddannelsessystemet. Mange 
mener, at det ikke går hurtigt 
nok, og at uddannelserne ikke er 
innovative nok. Generation CVR 
vil have en stejl læringskurve, 
som de kan bruge til noget med 
det samme.”

Det har universiteterne for 
længst opdaget og har gjort 
meget for at imødekomme 
mentalitetsændringen, mener 
hun.

”De fleste universiteter har 
i dag gode, bæredygtige 
iværksættermiljøer, som 
motiverer unge til at søge den 
vej. Fællesskaberne er i høj grad 
med til at skubbe på tendensen 
med unge iværksættere.”

DARE2mansion er 
et kontorfællesskab, 
der også rummer et 
inkubatorprogram 
og en afdeling af 
Singularity University.
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etablerede virksomheder – og er ikke 
blege for at tilbyde at arbejde gratis for 
dem i en rum tid.

”Jeg talte forleden med stifteren af 
 techvirksomheden Ideanote, Jesper 
Juel Jensen. Han ville gerne i kontakt 
med Legos direktør, men kunne ikke 
trænge igennem de almindelige kana-
ler. Så fandt han datteren på Instagram 
og fik skabt kontakt den vej. Det der 
hustler-gen er også ofte forbundet med 
de unge iværksættere,” siger hun.

Iværksættermiljøerne i dag er 
kendetegnet ved en enorm generøsitet, 
mener Tanja Hall. 

”For 15 år siden var man bange for, 
at éns idéer ville blive stjålet af andre 
og fortalte derfor ikke andre om den. 
I dag deler man gladeligt ud af viden 
og idéer. Frygten for at blive snydt 
er mindre end ønsket om at lære fra 
andre,” siger hun.

”Det er det ultimative oprør mod 
silo tænkning og chefer, som har 
magten til at bestemme, hvad der er 
rigtigt. Der er en enorm frihedstanke i 
iværksætteriet hos Generation CVR.”

Rastløshed og udvikling

Som så meget andet er der også en 
bagside af medaljen. Der er nemlig en 
oplagt grund til, at iværksætterlivet 
med sin uforudsigelige og konstant 
skiftende hverdag passer godt til unge 
i dag.

”Vi har at gøre med en generation af 
unge, hvis evne til at holde opmærk-
somheden og fokusere på én opgave 
bliver kortere og kortere. Det er en 
generation, der er gennemsyret af 
rastløshed,” siger Tanja Hall.

Og selv om størstedelen af de unge 
naturligvis stadig vil ende som lønmod-
tagere, vil den mentalitet blive bragt 
med videre på arbejdspladsen. Tanja 
Hall har observeret og efterfølgende 
interviewet en række unge på deres 
arbejde, og der viser sig for hende et 
klart billede.

”De oplever mildt sagt store udfor-
dringer, fordi deres behov for feedback 
og faglig udvikling er så ekstremt, at 
der relativt ofte opstår konflikter med 
chefen. De er virkelig gode til at arbej-
de med projekter og innovation, men 
det daglige rugbrødsarbejde er de mere 
kritiske og lidt sarte over for. Og den 

Det er det ultimative oprør mod silotænkning 
og chefer, som har magten til at bestemme, 

hvad der er rigtigt. Der er en enorm frihedstanke i 
iværksætteriet hos Generation CVR.
Tanja Hall, antropolog, Fremtidsfabrik.

der årlige MUS er slet, slet ikke nok,” 
siger Tanja Hall.

”Det er den opvækst, de har haft med 
forældre, der har været deres helt egen 
HR-manager. Sat på spidsen har de helt 
fra små været centrum i familien, og 
deres personlige udvikling har været 
hele familiens projekt. Hvis mor og far 
ikke syntes, Hugo var kreativ nok, har de 
skyndt sig at sende ham til klaver eller 
billedmaling,” siger Tanja Hall.

”Det forventer de også af deres 
arbejdsgiver. De kan ikke slippe følelsen 

af personlig udvikling, så hvis de ikke 
bliver stimuleret på arbejdspladsen, 
gider de ikke lege med,” siger hun.

Tilbage i DARE2mansion arbejder 
iværksætterne videre. Noget, der ikke 
handler så meget om det at have sin 
egen virksomhed, men om en grundlæg-
gende ny mentalitet, mener stifter Laila 
Pawlak.

”Det handler om meget mere end bare 
at få et CVR-nummer. Det er også et 
mindset. Uanset om de unge starter de-
res eget, hopper med i en anden startup 
eller laver frivilligt arbejde, så handler 
det om at skabe impact på verden. Det 
er Generation Mening.” !

KOM GODT I GANG MED 
SKAT OG MOMS
På skat.dk/start-up kan nystartede 
iværksættere finde svar på, hvordan de 
bedst håndterer skat og moms. Der er 
tjeklister, kalenderfunktioner og andre 
værktøjer til at komme godt i gang.

Linda Pawlak
stifter af DARE2.

Tanja Hall
antropolog, stifter af Fremtidsfabrik.
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KOM GODT FRA START 
SOM SELVSTÆNDIG

Djøf-kursus i København 16. april. 
Læs mere her

a djoef.dk/kurser-og-arrangementer
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9Gert Nielsen, hvorfor er det 
vigtigt at tilbyde noget særligt 
for Generation CVR?
De helt unge medlemmer siger i 
 stigende grad, at de vil være selv-
stændige og freelancere. Det har en 
klassisk lønmodtagerorganisation som 
os ikke før været gearet til at håndtere. 
Og når de unge aspirerer efter noget, 
hvor vi ikke har de rette tilbud, skal vi 
gøre noget for at blive attraktive.

9Hvad kan Djøf tilbyde 
iværksættere? 
Dem, vi har talt med, har et helt klart et 
ønske om at udvikle deres forretning og 
sig selv, såvel som et behov for sikkerhed 
og gode vilkår. Vi skal altså både tilbyde 
tryghed og udvikling.

9Hvad betyder det konkret? 
Vi har fået vores pensionsselskab til at 
udvikle et billigt tilbud, der både inde-
holder pension og forsikring, og vi får 
rabataftaler om fx juridisk rådgivning 
og inkasso.

Lige nu er vi ved at udvikle et  business 
community, hvor man kan udvikle 
forretningen og sig selv,  netværke og 
få adgang til ny viden og best practice. 
Vi bringer de unge sammen med andre 
iværksættere og fagfolk, både medlem-
mer og ikke-medlemmer, med andre 
erfaringer, kompetencer og netværk 
end dem selv. Det gør vi sammen med 
startup hubs og aktører, der arbejder 
med iværksættere.

9Djøf har indgået en aftale med free-
lanceplatformen Worksome. Hvad 
indeholder den aftale mere konkret? 
Vi interesserer sig os for de vilkår, der 
gælder på de digitale arbejdsplatforme, 
der myldrer op. I dialog med Workso-
me vil vi søge at påvirke freelancernes 
vilkår. Det er ikke møntet ud i noget 
konkret endnu. Vi vil lave workshops 
sammen, så man kan lykkes bedst mu-
ligt som freelancer.

9Hvordan forener man en 
 fagforening, hvis den både 
samler lønmodtagere og 
virksomhedsejere? 
Jeg ser ikke nogen modsætning der. Vi 
er en medlemsorganisation og skal være 
der, hvor medlemmerne er.  Vi har læn-
ge haft både chefer og ikke-chefer i Djøf, 
og det foregår helt uproblematisk. !

Q & A 
G E N E R A T I O N  C V R

Djøf arbejder på at udvikle nye tilbud for unge med iværksætterdrømme. 
Djøfs chef for karriere & erhverv, Gert Nielsen, forklarer hvorfor.

Gert Nielsen
Chef for karriere og erhverv i Djøf. 
Han peger på behovet for både 
tryghed og udvikling hos de unge, 
der vil være iværksættere.

Lige nu er 
vi ved at 

udvikle et business 
community, hvor 
man kan udvikle 
forretningen og sig 
selv, netværke og få 
adgang til ny viden 
og best practice.
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”Vi kørte bare på uden at tænke 
på alt  det,  der begrænsede os”

Under sit jurastudie gjorde Andreas von der Heide sin modevirksomhed til 
en millionforretning og droppede idéen om en karriere som stjerneadvokat. 

Det hele startede med en bunke hvide t-shirts i en gammel bil.
Af Troels Kølln  Foto Jacob Nielsen 

E n junidag i 2009 lagde 
Andreas von der Heide 
500 hvide t-shirts i 
bagagerummet på sin 
fasters aflagt Polo, ’sådan 

en 92’er satan’. Han og kammeraten 
Virgil Nicholas havde fået en fed idé. 
De havde købt en bunke engelske mi-
litærmærker og syet dem på tøjet – til 
stor begejstring i omgangskredsen.

De tøffede ud fra Helsingør for at 
sælge deres t-shirts til tøjbutikker i 

hele landet. Det gik ikke som håbet. 
Det var det helt forkerte tidspunkt på 
sæsonen, og naturligvis havde ingen 
hørt om mærket Les Deux. Næsten 
alle butikkerne sagde nej.

”Vores største force var, at vi ikke 
kendte en skid til tøjbranchen. Vi kørte 
bare på uden at tænke på alt det, der be-
grænsede os. Det er sådan, iværksætteri 
skal være,” siger Andres von der Heide.

Så de lod sig ikke slå ud. De begyndte 
i stedet at sælge t-shirts til venner og 

bekendte. Fik råd til at købe en sweat-
shirt, solgte den, fik råd til at købe 
både sweatshirts og t-shirts. Sådan 
forøgede de langsomt kollektionen.

”Meget organisk,” som Andreas von 
der Heide siger.

Det hele ændrede sig, da de en dag 
fik Remee til at tage en Les Deux-
sweat shirt på til et interview i Go’ 
morgen Danmark. Samme dag solgte 
de over 200 trøjer, en på det tidspunkt 
vanvittig salgsrekord. 

Ifølge Andreas von der 
Heide føler de ansatte 
sig som lige så stor en 
del af firmaet, som han 
selv gør, selv om de 
ikke er ejere: ”Det er 
sådan, det skal være.”

ARBEJDSLIV  | Iværksætterkultur
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”Det var dér, vi virkelig rykkede. 
Vi begyndte at gå efter at brande os 
selv gennem de på det tidspunkt cool 
kendisser som Nik og Jay og Medina, 
og så tog det for alvor fart.”

Les Deux sælges i dag i over 450 
butikker rundt om i verden. Særligt 
nordmændene og svenskerne er vilde 
med tøjet. Planen er nu at blive etab-
leret på det britiske og tyske marked. 
Andreas von der Heide ser evindeligt 
fremad mod noget større.

”Jeg har altid drømt om at have 
mit eget. Jeg kan godt lide tanken 
om, at jeg styrer min egen hverdag. 
Jeg arbejder i det hele taget sindssygt 
meget med at skabe frihed for mig selv 
og bryde grænser i mit liv.”

Fra en familie af advokater

Andreas von der Heide kommer fra 
en familie af advokater. Mor, far og 
søster er advokater. Det gælder også 
hustruen. Det var faktisk hende, der 
holdt Andreas von der Heide fast på 
jurastudiet, selv om det gik godt med 
forretningen. 

”Hvis jeg ikke havde haft min kæreste 
– nu kone – så havde jeg hurtigt droppet 
jura. Men hun var meget determined 
på, at jeg skulle blive ved, og i dag er jeg 
sindssygt glad for det,” siger han.

Hans oprindelige tanke om at blive 
en stjerneadvokat blev til gengæld 
droppet tidligt på studiet. 

”Jeg havde oprindeligt et håb om 
at blive en hot shot-advokat, men jeg 
så hurtigt, at det indebar at opgive 
friheden. Du skal igennem så mange 
trin for at komme øverst på advokat-
kontoret. Omvendt kan det gå hurtigt 
som selvstændig, hvis du er dygtig og 
arbejdsom.”

Jurastudiet gennemførte Andreas 
von der Heide med den trang til hur-
tigt, intenst arbejde, der karakteriserer 
hans liv. Han brugte to uger på at læse 
op til sine eksamener. Her arbejdede 
han med Les Deux fra 8 til 17, hvorefter 
han læste pensum og lavede opgaver 
til 3 om natten. Eksamenerne udløste 
typisk et 7 eller 10-tal.

Det handlede ikke kun om, at det er 
vigtigt at gøre sine ting færdige. Jura er 
i dag et arbejdsredskab for Andreas von 
der Heide – også i en modevirksomhed.

”Det er ikke mig, der direkte skriver 
kontrakterne med leverandører og kun-
der, men jeg forstår dem. Og jeg vinder 
meget på, at jeg har lært at analysere en 
situation og handle ud fra det.”

Ansvaret følger med

Les Deux og firmaets 15 medarbejdere 
holder til på et 600 kvadratmeter stort 
kontor på Frederiksberg. Her møder 
medarbejderne – ’drengene’, som An-
dreas von der Heide kalder dem – ind 
mandag og fredag. Resten af ugen kan 
de arbejde, hvor og hvornår de vil. Det 
giver dedikerede, fleksible medarbej-
dere, mener Andreas von der Heide. 

”Mine drenge føler sig som en lige så 
stor del af Les Deux som mig, selv om 
de ikke ejer firmaet. Det er sådan, det 
skal være. I dag er det ikke nok for folk 
at have et 8-16 job. De sætter sig selv og 
deres egen udvikling først, også hvis de er 
ansat i en virksomhed, og det skal vi være 
med på,” siger Andreas von der Heide.

Det ser ud til at virke. Flere af dren-
gene har fået tatoveret Les Deux-lo-
goet på sig. Og de mødes en gang om 
ugen til løb eller en omgang crossfit, 
bare fordi det er hyggeligt.

Selv har Andreas von der Heide 
måttet blive hjemme den seneste 
halvanden måned. Tre diskusprolapser 
har holdt ham i sengen. Den første fik 
han efter at have løbet 250 kilometer 
gennem Sahara på seks dage. 

”Jeg har dyrket meget ekstremsport. 
Jeg kan gode lide det psykologiske i at 
søge grænser. At teste, hvor langt jeg 
kan komme ud, før jeg bukker under,” 
forklarer han.

Professionelt fik han testet sine 
egne grænser, da han under studiet i 
en kort overgang arbejdede på Joe and 
the Juice, hvor han blev ansat af ejeren 
Kaspar Basse. Det blev et møde med en 
utraditionel form for ledelse.

”Første gang jeg kom derind, smæk-
kede Basse en stak papirer på bordet 

og sagde: ’Du læser jura. Du er nu 
juridisk ansvarlig her i firmaet’. Jeg fik 
et kæmpe ansvar fra dag ét, og det har 
jeg lært meget af,” siger Andreas von 
der Heide.

”Jeg kan godt lide, at der er en di-
rekte vej til succes, hvis man er dygtig 
og ansvarsbevidst. I dag prøver jeg at 
gøre det samme, som Basse gjorde for 
mig: Få unge talenter til at præstere 
supergodt.” !

Da Andreas von der Heide stiftede Les 
Deux, anede han intet om tøjbranchen. 
Det var et stort plus, mener han.

ANDREAS VON DER HEIDE
"  29 år. Cand.jur. Stifter og ejer af tøjmærket Les 

Deux. Bor på Frederiksberg med sin hustru, 
der er advokat. Sammen har de et barn.

"  2011: Stifter virksomheden Les Deux med 
vennen Virgil Nicholas.

"  2012: Gennemfører Iron Man Copenhagen.
"  2016: Uddannet cand.jur. fra KU.


