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Indledning  

Arkitektskolen Aarhus har i foråret 2019 gennemført en aftageranalyse blandt aftagere af dimittender fra skolen. 
Aftageranalysen har primært fokus på aftagernes vurdering af matchet mellem de kompetencer, som aftagerne 
efterspørger og de kompetencer, som nyuddannede arkitekter besidder. Derudover belyser vi i analysen en 
række andre temaer som rekrutteringsprocesser, efteruddannelse og fremtidsudsigter for arkitektbranchen.  

Alle dele i analysen samt det overordnede undersøgelsesdesign, analyse og afrapportering er gennemført af 
DAMVAD Analytics for Arkitektskolen Aarhus.  

Rapporten forløber sig på følgende måde:  

• Kapitel 2 opsummerer kort analysens centrale konklusioner for temaet kompetencematch og 

præsenterer desuden fem brancheprofiler, der illustrerer, hvilke kompetencer, der efterspørges mest 

blandt de respektive brancher, som har deltaget i undersøgelsen.  

• Kapitel 3 kortlægger aftagernes vurderinger af kompetencematchet mellem deres kompetencebehov 

og arkitekternes kompetenceniveau. Kapitlet præsenterer også særlige styrker blandt arkitekter fra 

Arkitektskolen Aarhus, mulige forbedringspotentialer samt aftagernes vurderinger af, hvor arkitekter 

ideelt set bør tilegne sig udvalgte kompetencer.  

• Kapitel 4 præsenterer aftagernes rekrutteringsprocesser, når det gælder arkitekter – dels hvordan de 

rekrutterer, og dels væsentlige forhold de lægger vægt på, når de rekrutterer.  

• Kapitel 5 kortlægger aftagernes erfaringer med efteruddannelse af arkitekter, herunder deres 

nuværende og fremtidige behov for efteruddannelse.  

• Kapitel 6 afdækker aftagernes forventninger til fremtidens arkitektbranche. Kapitlet præsenterer også 

aftagernes forventninger til udviklingen i arkitekters jobfunktioner samt udviklingen i efterspørgslen 

efter arkitektkompetencer.  

• Kapital 7 konkluderer de overordnede resultater fra aftageranalysen for hvert tema.  

• Kapital 8 gennemgår analysens metodiske grundlag i form af survey og interviews. Kapitlet præsenterer 

også en karakteristik af de aftagere, der har besvaret surveyet.  
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1 Sammenfatning 

I det følgende afsnit sammenfatter vi rapportens overordnede konklusioner med udgangspunkt i temaet 
kompetencematch, som er undersøgelsens hovedtema. For konklusioner om rapportens øvrige temaer, henviser 
vi til afsnit 7.  

1.1 Kompetencematch på tværs af brancher  
Analysen konkluderer, at der i bred udstrækning er overensstemmelse mellem de kompetencer, som 
dimittender fra Arkitektskolens Aarhus besidder og de kompetencer, som aftagerne efterspørger. Dette 
bekræfter aftagerne i de gennemførte interviews og giver udtryk for, at arkitekter fra Arkitektskolen Aarhus 
generelt matcher deres kompetencebehov. Arkitekternes evne til at arbejde struktureret og overholde deadlines 
og formidlingsevner er to kompetencer, som i særlig grad ikke matcher aftagernes kompetencebehov (se figur 
1.0).  

Analysen peger samtidig på, at arkitekterne på flere områder har det kompetenceniveau, som aftagerne 
efterspørger på tværs af brancher. Det drejer sig blandt andet om arkitektonisk design /formgivningsevner, evnen 
til at samarbejde og digital værktøjsanvendelse. 
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 Figur 1.0 Komeptencematch på tværs af brancher 

I hvilken grad vurderer du, at nyuddannede arkitekter i jeres virksomhed besidder følgende kompetencer? 

N = 70 (Aftagere, der har arkitekter fra Arkitektskolen Aarhus)  
Note: De kompetencer, som arkitekterne i mest udpræget grad besidder ifølge aftagerne, er markeret med brun, mens kompetencer, som arkitekterne i lavest 
grad besidder er markeret med mørkebl 
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I hvilken grad lægger I vægt på følgende kompetencer, når I rekrutterer nyuddannede arkitekter?  

N = 104  
Note: Figuren afspejler andelen af aftagere, der har angivet et de to mest positive svar på en 5-punktskala – i meget høj grad eller i høj grad.   
Note: De kompetencer, som aftagerne lægger mest vægt på er markeret med brun, mens kompetencer, som ifølge aftagerne er mindre vigtige er markeret med 
mørkeblå. 
Kilde: DAMVAD Analytics 2019  
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1.2 Branchernes vurdering af kompetencematch  
Analysen peger umiddelbart på, at brancherne har forskellige behov for kompetencer. Derfor har vi udarbejdet 
fem brancheprofiler, der illustrerer hvilke konkrete kompetencer, de respektive brancher efterspørger mest. 
Brancheprofilerne er baseret på surveybesvarelser samt udsagn fra interviews, som er karakteristisk for den 
respektive branche. Brancheprofilerne skal dog tages med forbehold grundet få respondenter for hver branche. 

1.2.1 Tegnestuer -5 ansatte 

Figur 1.1 angiver matchet mellem mindre tegnestuers kompetencebehov og deres vurdering af deres ansatte 
arkitekters kompetencer. For de fire mest efterspurgte kompetencer, er der tre kompetencer, som også er blandt 
de kompetencer, arkitekterne i meget høj grad besidder ifølge de mindre tegnestuer. Det drejer sig om digital 
værktøjsanvendelse, arkitektonisk design/formgivningskompetencer samt evnen til at samarbejde. Dette 
indikerer, at disse tre kompetencer særligt matcher de mindre tegnestuers allerstørste kompetencebehov. 

Således er mange af de kompetencer, som de små tegnestuer særligt efterspørger også dem, som arkitekterne 
vurderes at besidde i højest grad. Dog ser vi, at de mindre tegnestuers kompetencebehov for disse kompetencer 
overstiger arkitekternes kompetenceniveau. F.eks. lægger 45 ud af 61 (74 %) i særlig grad vægt på arkitektfagets 
arbejdsgange og procesforståelse, mens 13 ud af 37 (35 %) af de mindre tegnestuer vurderer, at arkitekterne 
besidder denne kompetence i meget høj grad eller i høj grad. Et andet eksempel er, at 43 ud af 61 (70 %) af de 
mindre tegnestuer lægger vægt på innovative kompetencer, mens 20 ud af 37 (54 %) vurderer, at arkitekterne i 
meget høj grad eller høj grad besidder dem. Dette til trods for at innovative kompetencer er blandt de seks 
kompetencer, som tegnestuerne vurderer, at arkitekterne i mest udbredt grad besidder.   

  Figur 1.1  Mindre tegnestuer 

I hvilken grad vurderer du, at nyuddannede arkitekter i jeres virksomhed besidder følgende kompetencer? 

N = 37 (Aftagere, der har arkitekter fra Arkitektskolen Aarhus) 
Note: De kompetencer, som arkitekterne i mest udpræget grad besidder ifølge aftagerne, er markeret med brun, mens kompetencer, som arkitekterne i lavest 
grad besidder er markeret med mørkeblå.  
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De mindre tegnestuer pointerer i vores interviews, at arkitekterne er gode til at tænke arkitekturen på en 
helhedsorienteret måde. De besidder i bredt omfang evnen til at inddrage en række relevante problemstillinger. 

 

Dimittender fra Aarhus Arkitektskole er altså særligt dygtige til at lave disse synteser mellem problemstillinger, 
hvilket - ifølge aftagerne - er unikt sammenlignet med andre faggrupper, som konstruktører og ingeniører. Dog 
bringer aftagerne ligeledes op, at nyuddannede arkitekterne kan have et utilstrækkeligt niveau af innovative 
kompetencer. En tegnestue forklarer det på følgende måde:  

 

 

I hvilken grad lægger I vægt på følgende kompetencer, når I rekrutterer nyuddannede arkitekter?  

 

N = 61 
Note: Figuren afspejler andelen af aftagere, der har angivet et de to mest positive svar på en 5-punktskala – i meget høj grad eller i høj grad.   
Note: De kompetencer, som aftagerne lægger mest vægt på er markeret med brun, mens kompetencer, som ifølge aftagerne er mindre vigtige er markeret med 
mørkeblå. 
Kilde: DAMVAD Analytics 2019 
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jeg vil enormt gerne have, at de selv har lyst til at undersøge nye muligheder.”  

Tegnestue -5 

”De er i stand til at tænke holisitisk arkitektur. Og det er faktisk rigtig svært. De har evnen til at tage 
de helt banale problemstillinger, som lys, skygge og vind, og sætte dem sammen til noget, som 
bliver til en form. De kan lave den syntese.”  

Tegnestue -5 
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De mindre tegnestuer oplever ligeledes en tendens til, at nyuddannede arkitekter har mangelfulde færdigheder 
inden for basale metoder, såsom at tegne i hånden. De mange teknologiske hjælpemidler har ifølge flere af 
tegnestuerne medført, at den klassiske 2D-tegning anvendes mindre hyppigt. Derudover gør værktøjerne det 
ofte unødvendigt for de studerende at bruge deres kreative evner. Derfor kan de nyuddannede mangle evnen til 
at tænke, imens de tegner. F.eks. til kundemøder, hvor det er nødvendigt at kunne tegne og forklare ideerne på 
en tydelig måde. En tegnestue uddyber det således:   

 

 

Opsummering af mindre tegnestuers vurdering af kompetencematch  

Nognelunde kompetencematch  

Både udvalgte og øvrige kompetencer 

Mindre tegnestuer vurderer, at der generelt er et match mellem 
arkitekters kompetencer og deres kompetencebehov inden for følgende 
kompetencer: 

• Digital værktøjsanvendelse 
• Arkitektonisk design/formgivningskompetencer 

• Evnen til at samarbejde 

Under det ønskede 
kompetencenniveau 

Både udvalgte og øvrige kompetencer 

Samlet set vurderer mindre tegnestuer, at arkitekterne ikke matcher et 
ønsket kompetenceniveau inden for en række kompetencer, herunder:  

• Arkitektfagets arbejdsgange og procesforståelse 

• Innovative kompetencer  
• Analog værktøjsanvendelse  

 

1.2.2 Tegnestuer +5 ansatte 

Figur 1.2 viser, hvordan tegnestuer med over fem ansatte vurderer, at arkitekter fra Arkitektskolen Aarhus 
matcher deres kompetencebehov. Som det fremgår af figuren, overstiger de større tegnestuers 
kompetencebehov for de fleste kompetencer, aftagernes vurdering af arkitekternes reelle kompetenceniveau. 
Vi ser eksempelvis, at 26 ud af de 31 (84 %) større tegnestuer i meget høj grad eller i høj grad lægger vægt på 
formidlingsevner og kontekstforståelse, når de rekrutterer arkitekter. Til sammenligning vurderer kun ni ud af 24 
(38 %) af tegnestuerne, at nyuddannede arkitekter fra Arkitektskolen Aarhus besidder fomidlingsevner i meget 
høj grad eller høj grad. 14 ud af 24 (58 %) vurderer dette om arkitekternes kontekstforståelse. 

 

”Det er et af de punkter, hvor der er basale huller i uddannelsen. De er ikke i stand til at tegne helt 
basale tegninger.”  

Tegnestue -5 
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Figur 1.2 Større tegnestuer 

I hvilken grad vurderer du, at nyuddannede arkitekter i jeres virksomhed besidder følgende kompetencer? 

 

N = 24 (Aftagere, der har arkitekter fra Arkitektskolen Aarhus) 
Note: De kompetencer, som arkitekterne i mest udpræget grad besidder ifølge aftagerne, er markeret med brun, mens kompetencer, som arkitekterne i lavest 
grad besidder er markeret med mørkeblå. 

I hvilken grad lægger virksomheden vægt på følgende kompetencer, når I rekrutterer nyuddannede arkitekter? 

 

N = 31 
Figuren afspejler andelen af aftagere, der har angivet et de to mest positive svar på en 5-punktskala – i meget høj grad eller i høj grad.   
Note: De kompetencer, som aftagerne lægger mest vægt på er markeret med brun, mens kompetencer, som ifølge aftagerne er mindre vigtige er markeret med 
mørkeblå. 
Kilde: DAMVAD Analytics 2019  
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De større tegnestuer fremhæver blandt andet, at arkitekter fra Arkitektskolen Aarhus typisk er særligt 
metodestærke. Derudover peger tegnestuerne på, at arkitekterne er dygtige formgivere og grafikere, og at de 
brænder for arkitektfaget. En tegnestue forklarer det således:  

 
Flere større tegnestuer fremhæver dog også, at arkitekterne fra Arkitektskolen Aarhus er ”uddannede som 
solister”. Dette er ifølge tegnestuerne ikke meningsfuldt i forhold til arbejdsmarkedet, hvor der i høj grad 
arbejdes i teams. På uddannelsen sidder man som studerende alene med et projekt, hvilket stort set aldrig er 
tilfældet på de store tegnestuer. En større tegnestue siger: 

 
Opsummering af større tegnestuers vurdering af kompetencematch  

Nognelunde kompetencematch  

Både udvalgte og øvrige kompetencer 

Større tegnestuer vurderer, at der generelt er et match mellem 
arkitekters kompetencer og deres kompetencebehov inden for følgende 
kompetencer: 

• Metode 

• Formgivningskompetencer  

• Engagement  

• Grafisk forståelse  

Under det ønskede 
kompetencenniveau 

Både udvalgte og øvrige kompetencer 

Samlet set vurderer større tegnestuer, at arkitekterne ikke matcher et 
ønsket kompetenceniveau inden for en række kompetencer, herunder:  

• Formidlingsevner 
• Kontekstforståelse  

 

1.2.3 Kommuner 

Figur 1.3 viser, hvilke kompetencer kommunerne især lægger vægt på, når de rekrutterer arkitekter. Vi ser, at 
kompetencer som digital omstillingsparathed, evnen til at samarbejde, innovative kompetencer og 
formidlingsevner i høj grad har det kompetenceniveau, som kommunerne efterspørger. Netop evnen til at 

”Nyuddannede fra Aarhus Arkitektskole er mere skarpe på det kunstneriske, og det at have et 
bankende hjerte for arkitektur."  

Tegnestue +5 

”Det er skørt, at man skal sidde med sit eget soloprojekt. Der er for meget fokus på 
solopræsentationer i stedet for holdpræsentationer og samarbejde på tværs."  

Tegnestue +5 
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samarbejde tværgående fremhæves særligt i flere interviews med kommuner. Kommunerne peger på, at 
arkitekterne især er dygtige til at have en løbende dialog med bygherrer og andre centrale aktører.  

 

Figur 1.3 viser dog også, at flere kompetencer ikke matcher kommunernes behov. Eksempelvis angiver alle fem 
kommuner (100 %), der har besvaret surveyet, at de i meget høj grad eller i høj grad lægger vægt på, at 
arkitekters evne til anvendelse af teori og metode inden for arbejdets fagområde. Kun to ud af de fem kommuner 
(40 %) vurderer, at arkitekterne besidder denne kompetence i meget høj grad eller i høj grad.  

  

”Det falder dem naturligt at få inddraget brogere og interessenter. De er dygtige til at kommunikere 
tværgående." 

Kommune 
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 Figur 1.3 Kommuner 

I hvilken grad vurderer du, at nyuddannede arkitekter i jeres virksomhed besidder følgende kompetencer? 

 

N = 5 (Aftagere, der har arkitekter fra Arkitektskolen Aarhus) 
Note: De kompetencer, som arkitekterne i mest udpræget grad besidder ifølge aftagerne, er markeret med brun, mens kompetencer, som arkitekterne i lavest 
grad besidder er markeret med mørkeblå. 

I hvilken grad lægger I vægt på følgende kompetencer, når I rekrutterer nyuddannede arkitekter?  

 

N = 5 
Figuren afspejler andelen af aftagere, der har angivet et de to mest positive svar på en 5-punktskala – i meget høj grad eller i høj grad.   
Note: De kompetencer, som aftagerne lægger mest vægt på er markeret med brun, mens kompetencer, som ifølge aftagerne er mindre vigtige er markeret med 
mørkeblå. 
Kilde: DAMVAD Analytics 2019  
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Interviewene med kommunerne peger på, at de i højere grad har behov for arkitekter med et bredt kendskab til 
arkitektfagets anvendelse frem for, at de er specialiserede i enkelte områder. Kommunerne vægter desuden, at 
arkitekterne er nysgerrige i forhold til , hvordan arkitektfaget kan anvendes kommunalt, samt at de har kendskab 
til kommunal- og lokalplaner. Det er ifølge kommunerne sjældent tilfældet, hvilket en kommune forklarer 
således:  

 
Eftersom byplanlægning er et område, hvor arkitekter er i konkurrence med uddannede byplanlæggere, vurderer 
flere kommuner, at arkitekter bør have et basalt kendskab til planloven og byplanlægning generelt undervejs på 
studiet. Det bliver af flere kommuner pointeret, at dette med fordel kan ske gennem praktikforløb i 
kommunerne. De oplever generelt, at få arkitekter søger job i kommunerne - på trods af, at kommunerne 
efterspørger dem. Derfor oplever kommunerne ligeledes et behov for at kommunikere, hvordan man som 
arkitekt kan arbejde i en kommune, og hvilke muligheder dette bringer med sig. Denne formidlingsopgave ligger 
ifølge kommunerne hos skolerne, som potentielt kan gøre byplanfaget og kommunalt arbejde mere spændende 
og relevant for de studerende.  

Opsummering af kommunernes vurdering af kompetencematch  

Nognelunde kompetencematch  

Både udvalgte og øvrige kompetencer 

Kommunerne vurderer, at der generelt er et match mellem arkitekters 
kompetencer og deres kompetencebehov inden for følgende 
kompetencer: 

• Digital omstillingsparathed 

• Evnen til at samarbejde 

• Innovative kompetencer  

• Formidlingsevner 

Under det ønskede 
kompetencenniveau 

Både udvalgte og øvrige kompetencer 

Samlet set vurderer kommunerne, at arkitekterne ikke matcher et ønsket 
kompetenceniveau inden for en række kompetencer, herunder:  

• Anvendelse af teori og metode inden for arbejdets fagområde  

• Kendskab til kommunal- og lokalplaner  
• Kendskab til planloven og byplanlægning  

 

  

”Nyuddannede arkitekter besidder i meget beskeden grad indsigt i planloven og generel kommunal 
byplanlægning.” 

Kommune 
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1.2.4 Ingeniører  

Figur 1.5 viser ingeniørers vurderinger af, hvordan arkitekter fra Arkitektskolen Aarhus matcher deres 
kompetencebehov. Som det fremgår af figuren, er der ingen kompetencer, der nøjagtigt matcher det 
kompetenceniveau, som ingeniørerne efterspørger i meget høj grad eller i høj grad.  Digital værktøjsanvendelse 
er den kompetence, hvor der er bedst overensstemmelse mellem ingeniørernes mest efterspurgte 
kompetencebehov og arkitekternes kompetenceniveau. Fire ud af fire (100 %) aftagere angiver, at de i meget 
høj grad eller i høj grad lægger vægt på digital værktøjsanvendelse, mens tre ud af fire (75 %) vurderer, at 
arkitekterne besidder denne kompetence. Arkitekternes anvendelse af teori og metode inden for arbejdets 
fagområde er et eksempel på en mindre central kompetence, der alligevel matcher ingeniørernes 
kompetencebehov – to ud af fire (50 %) lægger i meget høj grad eller i høj grad vægt på denne kompetence, og 
samme andel vurderer, at arkitekterne i meget høj grad eller i høj grad er i stand til dette.  

 

 
 Figur 1.5 Ingeniører 

I hvilken grad vurderer du, at nyuddannede arkitekter i jeres virksomhed besidder følgende kompetencer? 

 

Note: N = 4 (Aftagere, der har arkitekter fra Arkitektskolen Aarhus) 
Note: De kompetencer, som arkitekterne i mest udpræget grad besidder ifølge aftagerne, er markeret med brun, mens kompetencer, som arkitekterne i lavest 
grad besidder er markeret med mørkeblå. 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Byggejura og aftaleret
Projektledelse

Brugerforståelse
Bygningsforståelse

Analog værktøjsanvendelse
Tværfaglige kompetencer

Arkitektfagets arbejdsgange og procesforståelse
Kontekstforståelse

Analytiske kompetencer
Arkitekturhistorisk forståelse

Anvendelse af teori og metode inden for arbejdets fagområde
Evne til at arbejde struktureret og overholde deadlines

Formidlingsevner
Innovative kompetencer
Evnen til at samarbejde

Arkitektonisk design / formgivningskompetencer
Evne til at begå sig i et internationalt miljø

Digital værktøjsanvendelse
Digital omstillingsparathed

Teknologiforståelse



Aftageranalyse for Arkitektskolen Aarhus   |   DAMVAD Analytics 

 

 
 

18 

 

Flere repræsentanter fra ingeniørvirksomheder fremhæver, at arkitekter fra Arkitektskolen Aarhus især er 
dygtige til den formgivningsmæssige forståelse, og at de har en god forståelse for arkitektur og byrum. Derudover 
har arkitekterne i bredt omfang fokus på udviklingsprocessen og inddragelse af relevante aktører. Dette er et 
punkt, hvor arkitekterne adskiller sig fra ingeniører, fordi de har en helhedsorienteret tilgang og er i stand til at 
udvikle holistiske løsninger. Ifølge ingeniørvirksomhederne kan arkitekter dette, fordi de evner at se på tværs af 
fagligheder, hvilket i sidste ende gør muligt at designe arkitektur, der fungerer i praksis.  

 

I figuren ser vi dog også flere eksempler på, at ingeniørerne vurderer, at arkitekterne har et utilstrækkeligt 
kompetenceniveau. F.eks. angiver fire ud af fire (100 %) af ingeniørervirksomheder, at analytiske kompetencer i 
meget høj grad eller i høj grad er en kompetence, som de lægger vægt på, når de rekrutterer nyuddannede 
arkitekter. Kun én ud af fire (25 %) vurderer, at deres ansatte arkitekter reelt besidder denne kompetence. 

I hvilken grad lægger I vægt på følgende kompetencer, når I rekrutterer nyuddannede arkitekter?  

 

N = 4 
Figuren afspejler andelen af aftagere, der har angivet et de to mest positive svar på en 5-punktskala – i meget høj grad eller i høj grad. 
Note: De kompetencer, som aftagerne lægger mest vægt på er markeret med brun, mens kompetencer, som ifølge aftagerne er mindre vigtige er markeret med 
mørkeblå.   
Kilde: DAMVAD Analytics 2019  
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”De er vant til at forstå og anskue problemer og have en bred indgangsvinkel, hvor man arbejder 
helhedsorienteret. De kan binde tråde sammen på tværs af fagligheder." 

Ingeniør 
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Ingeniørerne fremhæver ligeledes, at nyuddannede arkitekter typisk mangler kompetencer inden for 
projektering. De adspurgte ingeniører forventer ikke, at dimittender kan dette til fulde. Men det ville være en 
fordel, hvis nyuddannede arkitekter havde et basalt kendskab til, hvordan de omdanner en tegning til reel 
projektering af byggeriet.  

 

Det er således en fordel, hvis nyuddannede arkitekter har en forståelse for de forskellige processer, et 
byggeprojekt går gennem. Derudover understreger ingeniørerne, at arkitekterne har brug for et basalt kendskab 
til byggejura og forståelse af planloven. 

 

Opsummering af ingeniørers vurdering af kompetencematch  

Nognelunde kompetencematch  

Både udvalgte og øvrige kompetencer 

Ingeniørerne vurderer, at der generelt er et match mellem arkitekters 
kompetencer og deres kompetencebehov inden for følgende 
kompetencer: 

• Digital værktøjanvendelse  

• Arkitektonisk design/formgivningskompetencer  

• Tværfaglighed  

• Holistisk opgaveløsning  

Under det ønskede 
kompetencenniveau 

Både udvalgte og øvrige kompetencer 

Samlet set vurderer ingeniørerne, at arkitekterne ikke matcher et ønsket 
kompetenceniveau inden for en række kompetencer, herunder:  

• Analytiske kompetencer  

• Byggejura  
• Forståelse af planloven  
• Projektering 

 

 

”Det er vigtigt, at man er blevet introduceret for det på uddannelsen, så man ikke skal starte helt fra 
bunden. Så man har et fundament af bygge videre på." 

Ingeniør 
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2 Kompetencematch  

I nærværende hovedafsnit undersøger vi kompetencematchet mellem en række udvalgte kompetencer blandt 
arkitekter fra Arkitektskolen Aarhus og aftagernes efterspørgsel efter disse kompetencer.  

2.1.1 Match mellem aftagernes kompetenceefterspørgsel og arkitekternes kompetencer  

Figur 3.1 angiver fordelingen af de kompetencer, som aftagerne i meget høj grad og i høj grad vurderer, deres 
ansatte arkitekter besidder samt de kompetencer, de i meget høj grad og i høj grad lægger vægt på, når de 
rekrutterer nyuddannede arkitekter til virksomheden. Når vi holder de to besvarelser op mod hinanden, ser vi, 
at der forskel på, hvor stor vægt aftagerne lægger på de udvalgte kompetencer, og i hvor høj grad arkitekterne 
reelt besidder dem. Generelt lægger aftagerne i højere grad vægt på flere kompetencer, end arkitekterne 
vurderes at besidde. Eksempelvis angiver 89 ud af 104 af aftagerne (86 %), at de i meget høj grad eller i høj grad 
lægger vægt på evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines, når de rekrutterer arkitekter. 30 ud af 
70 (43 %) vurderer, at arkitekterne reelt besidder denne kompetence i meget høj grad eller i høj grad. 85 ud af 
104 (82 %) lægger vægt på formidlingsevner, mens 35 ud af 70 (50 %) vurderer, at arkitekterne er i besiddelse af 
denne kompetence i meget høj grad eller i høj grad.  

I forhold til evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines peger flere aftagere i vores interviews på, at 
arkitekterne typisk først lærer at strukturere deres tid og indsats, når de kommer ud på arbejdsmarkedet. 
Aftagerne oplever, at nyuddannede er overraskede over tempoet, og for flere er det vanskeligt at omstille sig. 
Særligt fordi studietiden giver mulighed for fordybelse på en anden måde. Aftagerne vurderer, at det er 
afgørende, at arkitekterne undervejs i studiet kan fordybe sig i projekter. Dog peger en række aftagere på, at 
arkitekterne bør opfordres til og dygtiggøres i at koordinere og planlægge i projekthold, mens de studerer. For 
eksempel siger en aftager følgende: 

 
Hvad angår formidlingsevner peger flere aftagere på, at nyuddannede ofte formulerer sig ”poetisk” eller meget 
teoretisk – skriftligt såvel som mundtligt, hvilket kan være vanskeligt at forstå for mennesker uden arkitektfaglig 
baggrund. Ifølge aftagerne, er det en central del af arkitekters rolle at kunne formidle på en klar, tydelig og 
jordnær måde til en bred vifte af aktører, alt fra ingeniører, politikere og brugere. En kommune beskriver det 
således:  

”Hvis man vil træne dem til praksis, vil jeg opfordre til, at man laver nogle kortere individuelle forløb 
og så giver dem lov til at arbejde i projektteams, for det er sådan det foregår i praksis." 

Tegnestue +5 

                                                   

”En stor en del af jobbet som arkitekt er, hvordan man formilder og argumenterer ift. forskellige 
mennesker med forskellige forudsætninger for at forstå, det man taler om." 

Kommune 
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 Figur 3.1 Kompetencematch på tværs af brancher 

I hvilken grad vurderer du, at nyuddannede arkitekter i jeres virksomhed besidder følgende kompetencer? 

 

N = 70 (Aftagere, der har arkitekter fra Arkitektskolen Aarhus)  
Note: De kompetencer, som arkitekterne i mest udpræget grad besidder ifølge aftagerne, er markeret med brun, mens kompetencer, som arkitekterne i lavest 
grad besidder er markeret med mørkeblå. 

I hvilken grad lægger I vægt på følgende kompetencer, når I rekrutterer nyuddannede arkitekter?  

 

N = 104  
Note: Figuren afspejler andelen af aftagere, der har angivet et de to mest positive svar på en 5-punktskala – i meget høj grad eller i høj grad.   
Note: De kompetencer, som aftagerne lægger mest vægt på er markeret med brun, mens kompetencer, som ifølge aftagerne er mindre vigtige er markeret med 
mørkeblå. 
Kilde: DAMVAD Analytics 2019  
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Ser vi nærmere på de fem kompetencer, som aftagerne lægger mest vægt på, angiver de følgende kompetencer:  

• Evnen til at samarbejde 
• Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines 
• Formidlingsevner 
• Digital værktøjsanvendelse 

• Arkitektonisk design/formgivningskompetencer  

Ud af disse fem mest efterspurgte kompetencer, er der tre kompetencer, som også er blandt de fem 
kompetencer, arkitekterne besidder i størst grad ifølge aftagerne. Det drejer sig om følgende:  

• Evnen til at samarbejde 
• Digital værktøjsanvendelse  

• Arkitektonisk design /formgivningsevner  

Det indikerer, at der for disse tre kompetencer er overensstemmelse mellem aftagernes kompetencebehov og 
arkitekternes besiddelse af kompetencerne.   

2.1.2 Særlige styrker blandt arkitekter fra Arkitektskolen Aarhus  

I relation til ovenstående har vi spurgt ind til, hvad aftagerne anser som den største styrke hos arkitekter 
uddannet fra Arkitektskolen Aarhus. Foruden formgivning fremhæver aftagerne arkitekternes æstetiske sans, 
konceptuelle tænkning og grafiske forståelse som en særlig styrke.  

På tværs af brancher – og som påpeget i flere brancheprofiler - peger aftagerne på, at arkitekter fra 
Arkitektskolen Aarhus er i stand til at tænke helhedsorienteret, og at de har god forståelse for skabelsen af 
byrum. De brænder for deres faglighed og er dygtige til at anskue problemer, de ikke har set før, på en 
løsningsorienteret måde. En aftager uddyber det på følgende måde:  

 

 

 

2.1.3 Mulige forbedringspotentialer  

Vi har spurgt aftagerne, om der er forhold, som Arkitektskolen Aarhus med fordel kan håndtere anderledes i 
deres arbejde med at sikre, at deres dimittender forbliver attraktive på arbejdsmarkedet. I den forbindelse peger 
aftagerne på udvalgte, mulige forbedringspotentialer.  

  

”En grundlæggende kompetence er, at de er vant til at forstå og anskue problemer og have en bred 
indgangsvinkel, hvor de kigger helhedsorienteret på problemet og derudfra laver konkrete løsninger.” 

                                                  Ingeniør 
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Bedre mulighed for praktik  

En række aftagere efterspørger tættere kobling mellem skole og erhvervsliv. De fremhæver, at 
arkitektstuderende bør opfordres til at tage i praktik undervejs på studiet – og gerne op til flere gange. Ifølge 
aftagerne, bliver arkitektstuderende på den måde mere afklarede omkring fremtidige beskæftigelsesvalg. 
Samtidig erhverver de sig praktisk erfaring, hvilket er en styrke, når de senere hen skal ud på arbejdsmarkedet.   

 

 

Øget fokus på samarbejde  

Som tidligere nævnt, påtales det af en række aftagere, at der bør være mere fokus på at arbejde 
projektorienteret under uddannelsen som arkitekt. På nuværende tidspunkt er der ifølge aftagerne et udpræget 
fokus på at arbejde individuelt med projekter. Dette kan være en hæmsko, når arkitekterne skal træde ind på 
arbejdsmarkedet, fordi det ikke er sådan, der typisk arbejdes, som en aftager beskriver:  

 
Flere understreger pointen om, at tiden, hvor arkitekter arbejder alene, er forbi. Derfor vil det ifølge aftagerne 
være gavnligt, hvis der bliver gjort op med denne forståelse på arkitektstudiet.  

2.1.4 Tilegnelse af kompetencer  

Figur 3.2 viser, hvor arkitekterne, ifølge aftagerne, ideelt set skal tilegne sig de udvalgte kompetencer. 
Overordnet set, angiver aftagerne, at størstedelen af kompetencerne ideelt set skal tilegnes under uddannelse 
– enten via praktikophold eller på arkitektskolen. Særligt fremhæves arkitekturhistorisk forståelse, analytiske 
kompetencer, kontekstforståelse, analog værktøjsanvendelse og arkitektonisk design/formgivningskompetencer. 

Aftagerne angiver dog, at enkelte kompetencer kan tilegnes efter endt uddannelse. Det er især kompetencer 
som brugerforståelse og projektledelse. Brugerforståelse vil, ifølge aftagerne, variere meget fra arbejdsplads til 

"De får åbnet en masse potentialer op, som de kan bruge, når de kommer tilbage til skolen. De bliver 
også mere sikre på hvilken vej, de skal tage. De får et blik ind i markedet og virkeligheden." 

                     Tegnestue + 5 ansatte 
                                                       

"Arkitektur skabes ene og alene i samarbejder. Der sidder aldrig kun én mand på et projekt." 

                     Tegnestue + 5 ansatte 
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arbejdsplads og er typisk en kompetence, arkitekter tilegner sig i takt med, at de bliver mere erfarne. I forhold 
til projektledelse giver flere aftagere udtryk for, at nyuddannede arkitekter mangler kompetencer inden for 
projektledelse og projekteringsledelse. Dette er som nævnt en hindring for arkitekter på arbejdsmarkedet, fordi 
de konkurrerer med b.la. ingeniører og konstruktører, som i højere grad besidder disse kompetencer. Aftagerne 
giver udtryk for, at kompetencerne med fordel kan inddrages på studiet. Samtidig udviser aftagerne forståelse 
for, at projektledelse bedst tillæres i praksis og i løbet af de første år på arbejdsmarkedet. En aftager pointerer, 
at det er noget, arkitekter kan tilegne sig undervejs: 

 

"Hele håndteringen af projektering og byggeprocessen er meget learning by doing. Man lærer og 
opbygger dette undervejs. Det skal man lære ved at samarbejde med entreprenører og 
konstruktører." 

                     Tegnestue + 5 ansatte 
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 Figur 3.2  

Hvor skal arkitekter ideelt set tilegne sig følgende kompetencer? 

 

Kilde: DAMVAD Analytics 2019 
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2.1.5 Øvrige kompetencer  

Foruden de udvalgte 20 kompetencer, har vi spurgt aftagerne, om der er andre kompetencer, arkitekterne ideelt 
set bør tilegne sig, samt hvor dette bør ske – under uddannelse eller på arbejdsmarkedet.   

Kendskab til juridiske krav 

Flere aftagerne peger på, at nyuddannede arkitekter ikke har kendskab til de juridiske forhold og reguleringer i 
byggebranchen, de bliver underlagt, når de kommer ud på arbejdsmarkedet. Derfor efterspørger aftagerne, at 
arkitekterne i højere grad bliver introduceret til juridiske krav undervejs på studiet. Arkitekterne skal ikke 
nødvendigvis lære om det i dybden – snarere en grundlæggende forståelse af de regler, der møder dem på 
arbejdsmarkedet. En aftager forklarer det således:  

 

 

 

 

Økonomiske og salgsmæssige kompetencer  

Flere aftagere fortæller desuden, at arkitekter bør have økonomiske og salgsmæssige kompetencer, eftersom 
dette, ifølge aftagerne, er en væsentlig del af arkitektbranchen. En aftager siger således:  

 
Dog påpeger en række aftagere, der fremhæver denne kompetence, samtidigt, at arkitekter bedst bliver klædt 
på til dette i et job som færdiguddannet.  

 

 

”Det handler om, at når de er færdige og bliver introduceret for udbudsret eller byggejura, så skal det 
ikke komme bag på dem. Det behøver ikke være velfunderet, men lidt introduktion. Det skal man ikke 
gøre igennem hele studiet, men det kunne da være lidt smart, at de havde snuset til det.”  

Tegnestue + 5 ansatte 

                         

”Økonomi og forretningsforståelse er noget, der sjældent er stærkt hos dimittender, men det er en 
væsentlig del af deres fag. Nyuddannede arkitekter er ikke klædt på til det.”  

Tegnestue + 5 ansatte 
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3 Rekrutteringsproces  

Dette afsnit fokuserer på aftagernes rekruttering af arkitekter – dels hvordan aftagere rekrutterer arkitekter, dels 
hvad aftagerne lægger vægt på, når de rekrutterer.  

3.1.1 Rekrutteringskanaler  

I figur 4.1 ser vi, hvordan aftagerne rekrutterer arkitekter til deres virksomhed. Med 84 ud af de 104 aftagere (81 
%), der rekrutterer arkitekter via personlige kontakter eller netværk, er det den hyppigst anvendte 
rekrutteringskanal. 54 ud af 104 (52 %) angiver desuden, at de ansætter tidligere studenter eller praktikanter. 51 
ud af 104 (49 %) angiver, at de rekrutterer arkitekter via uopfordrede henvendelser. 

Som det fremgår af figuren, anvender blot  4 ud af 104 af aftagerne (4 %) rekrutteringsbureauer til at rekruttere 
arkitekter, og 7 ud af 104 aftagere (7 %) rekrutterer via fagforeninger eller a-kasser.  

 

 
 Figur 4.1 

Hvordan rekrutterer I arkitekter til jeres virksomhed? 

 

Kilde: DAMVAD Analytics 2019 
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3.1.2 Væsentlige forhold med betydning for ansættelse  

Figur 4.2 viser, hvilke forhold aftagerne lægger vægt på, når de rekrutterer arkitekter til deres virksomhed. De 
vigtigste forhold er personlige anbefalinger. 65 ud af 104 (63 %) af aftagerne lægger i meget høj grad eller i høj 
grad vægt på dette, når de rekrutterer arkitekter, hvilker stemmer godt overens med, at størstedelen af 
aftagerne rekrutterer via personlige kontakter eller netværk. Dernæst kommer erfaring fra studierelevant 
arbejde og erfaring fra praktikophold i Danmark med henholdsvis 25 ud af 104 (48 %) og 38 ud 104 (37 %). Det 
fremgår desuden, at kun 18 ud af 104 (17 %) af aftagerne i meget høj grad eller i høj grad vægter temaet/fokus i 
afgangsprojektet og valg af studieretning, når de rekrutterer.  

 

 
 Figur 4.2 

I hvilken grad lægger I vægt på følgende forhold, når I rekrutterer arkitekter? 

 

Kilde: DAMVAD Analytics 2019 
N= 104 
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4 Efteruddannelse  

I dette afsnit ser vi nærmere på aftagernes erfaringer med at sende deres ansatte arkitekter på efteruddannelse 
samt aftagernes vurdering af efteruddannelsesbehovet. Resultaterne er alene baseret på aftagernes besvarelser 
fra de 12 interviews, der er gennemført i forbindelse med undersøgelsen.  

4.1.1 Erfaring med efteruddannelse  

Overordnet set er der mærkbar forskel på aftagernes erfaring med efteruddannelse af arkitekter. Omfanget af 
efteruddannelse afhænger som udgangspunkt af virksomhedens størrelse. Små tegnestuer med under fem 
ansatte sender kun sjældent deres arkitekter på efteruddannelse – hvis overhovedet. De små tegnestuer peger 
på, at de ofte ikke har økonomiske ressourcer til at sende deres ansatte arkitekter på efteruddannelse. 
Ingeniører, kommuner og større tegnestuer har bred erfaring med at sende deres arkitekter på efteruddannelse. 
En aftager fra en større tegnestue beskriver værdien af efteruddannelsen således:  

 

Ifølge aftagerne sker kompetenceudviklingen både internt og eksternt – alt afhængig af temaet. Enkelte 
gennemfører desuden digitale kurser, hvilket oftest anvendes til at holde kompetencer ved lige. 

4.1.2 Nuværende behov for efteruddannelse  

Aftagerne giver enstemmigt udtryk for et behov for at efteruddanne deres ansatte arkitekter, hvis de skal være 
rustet til at håndtere fremtidige arbejdsopgaver. Af konkrete efteruddannelsesbehov fremhæver aftagerne især 
følgende:  

 

 

 

 

En enkelt aftager fortæller, at de ikke gør brug af Arkitektskolen Aarhus’ efteruddannelse, +2. Den primære årsag 
hertil er, at beløbet for den samlede uddannelse er for stort. Derudover er nogle dele af uddannelsen, ifølge 
aftageren, primært henvendt til arkitekter, der vil starte egen virksomhed, hvilket ikke er relevant for arkitekter, 
der f.eks. er ansat i en tegnestue. Aftageren efterspørger, at det i stedet er muligt at opdele uddannelsen i 
moduler, så virksomhederne selv kan udvælge relevante moduler fra uddannelsen.  

- Dokumentation jf. juridiske krav – særligt 
grundet ABR og YBL  

- Projektledelse  
- Projekteringsledelse 
- Klimatilpasning og bæredygtighed 
   

 

- Lokalplaner og byplanlægning 
- Kommunikation og præsentation 
- Værktøjsprægede kurser, f.eks. 

tegneprogrammer 

 

”Vi arbejder bevidst med det. Efteruddannelse er med til at dygtiggøre medarbejdere, give frihed og 
sikre, at de bliver i virksomheden.”  

Tegnestue + 5 ansatte 
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4.1.3 Fremtidige behov for efteruddannelse  

Når vi spørger ind til aftagernes forventninger til behovet for efteruddannelse i fremtiden, varierer aftagernes 
vurderinger. Flere aftagere mener, at behovet vil være uændret på sigt. Andre forventer, at behovet for 
efteruddannelse vil stige mærkbart.  

3D-projektering 

Flere fremhæver, at 3D-projektering vil spille en central rolle fremover, og dette vil udløse et stort 
efteruddannelsesbehov. Både i forhold til hvordan arkitekter skal bruge nye programmer, men også hvordan 
man håndterer processerne og de nye kommunikationsveje og arbejdsgange, der ændrer sig som følge af 3D-
projektering.  

Bæredygtighed  

Endnu et forhold, som aftagerne forventer, der vil blive efterspurgt mere efteruddannelse inden for, er 
bæredygtighed. Når arkitekter arbejder med byplanlægning, vil det blive nødvendigt at indtænke bæredygtighed 
i højere grad. Bæredygtighed skal på sigt indtænkes i enhver bygning ift. materialer, energiforbrug, 
genanvendelse af bygninger mv. Flere aftagere vurderer, at arkitekter som udgangspunkt ikke er trænet til dette 
i tilstrækkelig grad. En aftager beskriver udviklingen inden for bæredygtighed på denne måde: 

 
 

"Udfordringerne med klima og bæredygtighed skal arkitekter være med til at sætte i fokus. Det 
kræver kreativitet at nytænke bygninger, men vi kommer til at skulle bygge på en helt ny måde." 

Kommune 
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5 Fremtidsudsigter for arkitektbranchen 

Dette afsnit omhandler aftagernes forventninger til, hvordan arkitektbranchen vil udvikle sig de kommende år, 
samt hvilken betydning dette vil have for arkitekternes arbejdsområder.  

5.1.1 Udvikling i arkitekters jobfunktioner  

Figur 6.1 viser, hvordan aftagerne forventer, at andelen af arkitekter, der udfører udvalgte jobfunktioner, vil 
udvikle sig på sigt. Som det fremgår af figuren, vurderer størstedelen af aftagerne, at andelen af arkitekter, som 
udfører de udvalgte kompetencer, vil forblive det samme på sigt.  

Når vi ser på jobfunktioner, som aftagerne forventer, at flere arkitekter vil udføre, fylder rådgivningsopgaver 
mest. Her markerer 35 ud af 104 (34 %) at flere arkitekter vil udfører rådgivning som skitsering, projektering, 
tilsyn mv. 34 ud af 104 (33 %) markerer dette om bygherrerådgivning og 31 ud af 104 (30 %) markerer det om 
rådgivning i forbindelse med projektstyring mv. Årsagen hertil er ifølge flere aftagere, at arkitektfirmaer i stigende 
grad skal være i stand til at udbyde en bredere vifte af rådgivning for at kunne konkurrere med de store 
ingeniørvirksomheder. 
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5.1.2 Udvikling i efterspørgslen efter arkitektkompetencer  

Figur 6.2 angiver aftagernes forventning til efterspørgslen efter arkitektkompetencer – i virksomheden og 
generelt i Danmark. Vi ser, at størstedelen af aftagerne forventer, at efterspørgslen vil være den samme. Dette 
markerer 44 ud 104 (42%) for deres egen virksomhed og 54 ud af 104 (52%) for Danmark generelt. Få forventer 
at efterspørgslen efter arkitektkompetencer vil blive mindre, henholdsvis 11 ud af 104 (11%) i virksomheden og 
16 ud af 104 (15%) i Danmark.  

Figuren viser dog også, at 38 ud af 104 (37%) forventer, at deres efterspørgsel efter arkitektkompetencer vil være 
større. Flere aftagere begrunder dette med, at selvom arkitektbranchen er i stigende konkurrence med 
ingeniører og konstruktører, kan det kunstneriske aspekt ikke erstattes af disse faggrupper - eller af 

 
 Figur 6.1 

Hvordan forventer I, at andelen af arkitekter, der udfører følgende jobfunktioner, vil udvikle sig fremadrettet? 
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automatisering. Det samme gælder evnen til at gennemskue komplekse problemstillinger og kreative løsninger 
af disse. Ifølge aftagerne har ingeniører og konstruktører ikke samme evne til at arbejde holistisk. Derudover vil 
arkitekter være i stand til at udvikle digitale redskaber, hvilket er et stort, potentielt arbejdsområde.  

Andre aftagere vurderer, at branchen vil blive mere tværfaglig, hvor arkitekter i stigende grad vil skulle 
samarbejde med andre faggrupper. Dette stiller krav til samarbejdsevner og evnen til at lede på tværs af 
områder. Evnen til at binde input fra forskellige fagområder sammen til en tværfaglig løsning fremhæves netop 
som en af arkitekternes styrker. En aftager forklarer det på denne måde:  

 

 

 

 
 Figur 6.2  

Hvad er din forventning til efterspørgslen efter arkitektkompetencer i fremtiden?  
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"Vi bruger mere og mere tid på dokumentering i forbindelse med byggeri. Derfor vil der blive mere 
brug for flere medarbejdere til at koordinere mellem faggrupper og til projektledelse og tilsyn.” 

Kommune 
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6 Konklusioner  

I det følgende opsummeres analysens overordnede konklusioner om de fire temaer i rapporten – 
kompetencematch, rekruttering, efteruddannelse og fremtidsudsigter.  

6.1.1 Kompetencer  

Der er i bred udstrækning match mellem en række af arkitekternes kompetencer og aftageres kompetencebehov 

Analysen konkluderer, at der generelt set er overensstemmelse mellem de kompetencer, som dimittender fra 
Arkitektskolens Aarhus besidder og de kompetencer, som aftagerne på tværs af brancher efterspørger. Dette 
bekræfter aftagerne i de gennemførte interviews, som giver udtryk for, at arkitekter fra Arkitektskolen Aarhus i 
stor udstrækning matcher deres kompetencebehov. Af kompetencer, der i særlig grad har det 
kompetenceniveau, som aftagerne efterspørger på tværs af brancher, ser vi arkitektonisk design 
/formgivningsevner og evnen til at samarbejde. Aftagerne vurderer også, at arkitekterne fra Arkiektskolen Aarhus 
især er stærke inden for digitale komptencer – digital værktøjsanvendelse og digital omstillingsparathed.  

De fleste kompetencer matcher dog ikke det kompetenceniveau, aftagerne efterspørger  

Vi ser imidlertid, at aftagerne på tværs af brancher gennemgående efterspørger de udvalgte kompetencer i 
højere grad, end de vurderer, at arkitekterne besidder dem. Det er gældende for alle brancher og for størstedelen 
af de udvalgte kompetencer.  

En række kompetencer bør arkitekter i højere grad tilegne sig under studiet 

Samlet set konkluderer analysen, at der er en række væsentlige kompetencer, som arkitekter bør tilegne sig 
under studiet, hvilket ikke er tilfældet i dag. Formidlingsevner og evnen til at arbejde struktureret og overholde 
deadlines er to kompetencer, som aftagerne i særlig grad mener, at arkitekter i højere grad bør erhverve sig 
undervejs på studiet.  

På tværs af flere brancher fremhæver aftagerne, at arkitekter bør tilegne sig et basalt kendskab til planloven og 
byplanlægning generelt undervejs på studiet, da dette ofte er fremmede forhold for nyuddannede, når de 
kommer ud på arbejdsmarkedet.  

Selvom størstedelen af aftagerne vurderer, at projektledelse bedst tilegnes som færdiguddannet arkitekt på 
arbejdsmarkedet, bør arkitektstuderende i højere grad end i dag stifte bekendtskab med denne kompetence 
under studiet. Hvis ikke dette sker, vurderer aftagerne, at arkitekter er i fare for at komme langt bagud i 
konkurrencen med f.eks. konstruktører og ingeniører. 

Foruden de udvalgte kompetencer fremhæver aftagerne også, at arkitekter i højere grad bør introduceres til 
juridiske forhold og reguleringer under studiet. Ifølge aftagerne, har nyuddanende arkitekter sjædent kendskab 
til de reguleringer, de bliver underlagt på arbejdsmarkedet.  
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Udover de ovennævnte kompetencer, fremhæver aftagerne to forhold, som Arkitektskolen Aarhus med fordel 
kan opprioritere under studiet. Dels at flere arkitektstuderende bør opprioritere praktikforløb, dels et øget fokus 
på samarbejde og dermed mindre individuelt arbejde. 

6.1.2 Rekrutteringsproces 

Størstedelen af aftagerne rekrutterer arkitekter via personlige kontakter eller netværk. Ansættelse af tidligere 
studenter eller praktikanter er den næstmest anvendte rekrutteringskanal.  

Når aftagerne rekrutterer arkitekter, er personlige anbefalinger det vigtigste forhold, som har betydning 
ansættelsen.  

6.1.3 Efteruddannelse  

Analysen viser, at større tegnestuer, ingeniører og kommuner har bred erfaring med at sende deres arkitekter 
på efteruddannelse, mens små tegnestuer kun sjældent gør det.  

Af konkrete efteruddannelsesbehov nævner aftagerne blandt andet projekt- og projekteringsledelse, 
værktøjsprægede kurser og lokalplaner og byplanlægning.  

Aftagerne forventer, at de får et fremtidigt behov for efteruddannelse i 3D-projektering og bæredygtighed.  

6.1.4 Fremtidsudsigter  

Størstedelen af aftagerne vurderer, at andelen af arkitekter, der udfører udvalgte kompetencer, vil forblive det 
samme. Analysen viser dog, at en række aftagere forventer, at flere arkitekter vil udføre rådgivningsopgaver på 
sigt.  

De fleste aftagere forventer, at efterspørgslen efter arkitektkompetencer vil være den samme i fremtiden. Dog 
angiver flere aftagere, at behovet for arkitektkompetencer vil stige. Det skyldes især, at en stigende 
tværfaglighed i branchen skaber en øget efterspørgsel efter medarbejdere, der kan lede på tværs af områder og 
samle input fra forskellige faggrupper til en tværfaglig løsning. Dét fremhæver aftagerne som en særlig styrke 
blandt arkitekter.   
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7 Perspektivering  

Som afslutning vil dette afsnit sammenholde analysens konklusioner med den tidligere aftagerundersøgelse samt 
Uddannelses- og Forskningsministeriets dimittendundersøgelse af dimittendernes vurdering af uddannelsernes 
relevans for deres job.  

7.1 Sammenligning med den forrige aftageranalyse  
Den senest gennemførte aftageranalyse for Arkitektskolen Aarhus blev gennemført i 2014. Når vi sammenholder 
nærværende analyse med den forrige, ser vi, at der er sket en ændring i forhold til aftagernes vurderinger af 
kompetencematch.  Analysen fra 2014 viser, at for særligt to kompetencer, matcher dimittenderne ikke det 
efterspurgte niveau på arkitekternes arbejdsmarked. Det drejer sig om samarbejdsevner og projektledelse. 

Nærværende aftageranalyse viser, at aftagerne vurderer, at der er sket en positiv udvikling i kompetencematchet 
for samarbejdsevner. Analysen konkluderer, at aftagerne fortsat lægger stor vægt på arkitekters evne til at 
samarbejde 1 . I modsætning til tidligere, vurderer aftagerne nu, at evnen til at samarbejde er blandt de 
kompetencer, som nyuddannede arkitekter i allerhøjest grad besidder. Således ser vi, at der er sket en ændring 
fra, at arkitekter ikke matchede det efterspurgte kompetenceniveau blandt aftagerne, til at der i dag er en 
mærkbar større overenstemmelse med aftagernes kompetencebehov på dette punkt.  

Hvad angår projektledelse, er der sket en ændring i forhold til, hvor højt aftagerne vægter denne kompetence, 
når de rekrutterer. I analysen fra 2014 angav 62 % af aftagerne, at de i meget høj grad eller i høj grad lagde vægt 
på denne kompetence. I nærværende analyse, er det blot 28 ud af 104 (27 %) af aftagerne, der i meget høj grad 
eller i høj grad lægger vægt på projektledelse, når de rekrutterer. Vi ser ligeledes, at projektledelse i dag er blandt 
de tre mindst efterspurgte kompetencer hos aftagerne, ligesom det også er blandt de tre kompetencer, som 
aftagerne vurderer, at nyuddannede arkitekter besidder i lavest grad. Blot 9 ud af 70 (13 %) af aftagerne vurderer, 
at arkitekter i meget høj grad eller i høj grad besidder kompetencen i dag. Til sammenligning var det 45 % i forrige 
aftageranalyse. Således ser vi, at arkitekters kompetencenivau i forhold til projektledelse er faldet mærkbart. I 
relation hertil fremhæver størstedelen af de interviewede aftagere, at selvom kompetencen er blandt de mindst 
efterspurgte komeptencer blandt nyuddannede, bør arkitekter i højere grad oplæres i projektledelse undervejs 
på studiet, hvis de skal kunne konkurrere med f.eks. konstruktører og ingeniører.  

7.2 Sammenligning med dimittendanalysen  
Dimittendanalysen er gennemført af Uddannelses- og Forskningsministeriet i 2016. Overordnet betragtet 
vurderer dimittenderne, at netværk og praktik er de vigtigste elementer for, at de er eller har været i job.  

Netværk er det element, der ifølge dimittenderne er vigtigst for, at de er eller har været i job. Dette stemmer 
overens med resultaterne fra denne analyse, hvor 84 ud af 104 (81 %) af aftagerne angiver, at de rekrutterer via 

 
 
1 I aftageranalysen fra 2014 blev arkitekters evne til at samarbejde med andre defineret som samarbejdsevner. Nærværende aftageranalyse definerer samme 
kompetence som evnen til at samarbejde.   
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personlige kontakter eller netværk. Således er der blandt dimittender og aftagere enighed om, at netværk er et 
væsentligt forhold, når arkitekter bliver ansat hos virksomheder.  

Dimittenderne angiver, at praktik er det næstmest vigtige element for, at de er eller har været i job. Aftagerne 
efterspørger netop, at arkitekter undervejs på studiet får en tættere kobling mellem skole og erhvervsliv via 
praktik. Således fremhæver både dimittender og aftagere praktik, som et væsentligt forhold. Aftagerne vurderer 
samtidig, at arkitektstuderende i højere grad bør opfordres til at tage i praktik undervejs på studiet, da det styrker 
de studerendes praktiske erfaring samt afklaring i forhold til beskæftigelsesvalg.  

Dimittendanalysen viser en manglende overensstemmelse mellem det, dimittender har lært på uddannelsen og 
de kompetencer, der efterspørges af aftagerne. Blot 54 % af dimittenderne svarer, at de er meget enige eller 
enige i, at der er overensstemmelse. Det er således kun lidt over halvdelen af dimittender, der mener, at det, de 
har lært på uddannelsen, stemmer overens med de kompetencer, som aftagerne efterspørger. Sammenholder 
vi dette med nærværende aftageranalyse ser vi, at aftagerne gennemgående efterspørger de udvalgte 
kompetencer i højere grad, end de vurderer, arkitekterne besidder dem. Dimittendanalysen spørger ikke ind til 
konkrete kompetencer, og hvordan disse er i overenstemmelse med det, aftagerne efterspørger. Ved at 
sammenholde dimittender og aftagernes svar, bliver det dog tydeligt, at hverken dimittender eller aftagere 
vurderer, at kompetenceniveauet, der opnås under studiet er tilstrækkeligt i forhold til at matche aftagernes 
kompetencebehov.  
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8 Appendix  

 

8.1 Metode  
Aftageranalysen består af en surveyundersøgelse og en interviewundersøgelse. Dette afsnit beskriver, hvordan 
to analyser er designet og gennemført. Dette giver læseren en forståelse for, hvordan man kan fortolke på 
aftageranalysens forskellige resultater.  

8.1.1 Survey  

Surveyet er designet på baggrund af desk research og input fra workshop med Arkitektskolen Aarhus og aftagere. 
Endvidere har der været tæt dialog mellem DAMVAD Analytics og Arkitektskolen Aarhus, som også har godkendt 
surveyet, inden det blev sendt ud.  

De overordnede temaer i spørgeskemaet kan inddeles i følgende:  

- Baggrundskarakteristika  
- Kompetencematch  
- Rekrutteringsproces  
- Fremtidsudsigter  

Dataindsamling  

Arkitektskolen Aarhus har leveret en bruttoliste med potentielle virksomheder og kontaktoplysninger på et 
udsnit af potentielle aftagere, der kan have ansat arkitekter fra Arkitektskolen Aarhus. Dataindsamlingen tager 
udgangspunkt i denne liste, hvor surveyet blev udsendt til alle unikke virksomheder, i alt 1956 virksomheder. Vi 
har filtereret på en række spørgsmål, der vedrører vurderinger af kompetenceniveauet hos arkitekter fra 
Arkitektskolen Aarhus, så det kun er reelle aftagere, der har fået disse spørgsmål.  

DAMVAD Analytics udsendte i januar 2019 en pilottest til et mindre udsnit af den samlede population. I januar 
2019 udsendte DAMVAD Analytics en orienteringsmail om surveyet med rektor fra Arkitektskolen som afsender. 
Dagen efter blev der sendt en invitationsmail til aftagerne med et link til surveyet. Herefter blev der sendt i alt 
tre rykkere til dem, der endnu ikke havde besvaret surveyet. 

Datafangst   

Som det fremgår af figur 8.1, er surveyundersøgelsen udsendt til i alt 1956 aftagere. Ud af disse var 304 mails 
dog ugyldige, hvilket bringer populationen ned på 1652 aftagere. Ud af disse har 104 besvaret spørgeskemaet, 
hvilket giver en svarprocent på 6,3 %. Ideelt set kunne man have ønsket sig en højere svarprocent, men tidligere 
erfaringer viser, at aftagerne er svært tilgængelige i forbindelse med spørgeskemaer. Hertil kommer et 
omfattende spørgeskema og mange ugyldige mailadresser. Mængden af de ugyldige mailadresser indikerer, at 
der potentielt kan være mangler i datasættet.  Vi erfarede blandt andet undervejs, at virksomheder på listen ikke 
længere eksisterer, på trods af at mailen fortsat er gyldig. En anden faktor kan ligeledes være, at surveyet også 
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er udsendt til potentielle aftagere, der givetvis ikke har fundet det relevant at besvare det, eftersom de ikke har 
ansatte arkitekter fra Arkitektskolen Aarhus.  

Trods den lave svarprocent, kan 104 respondenter give et generelt billede af aftagernes vurdering af 
nyuddannede arkitekter. Grundet en særlig lav svarprocent fra brancher som kommuner og ingeniører, er 
analysen baseret på besvarelser på tværs af brancher. I sammenfatningen har vi dog udarbejdet brancheprofiler, 
der illustrerer de respektive branchers vurdering af kompetencematch.  

8.1.2 Interview   

DAMVAD Analytics har gennemført 12 interviews med aftagere af arkitekter. Interviewene har bidraget til at 
validere og få en dybere forståelse af resultaterne fra surveyundersøgelsen. De 12 informanter blev rekrutteret 
til interviewene igennem surveyet, hvor de markerede, hvorvidt de ønskede at blive kontaktet for et uddybende 
interview.  

Design af interviewguide 

DAMVAD Analytics udarbejdede en semi-struktureret interview guide på baggrund af baggrund af desk research, 
input fra Arkitektskolen Aarhus samt en gennemlæsning af survey-besvarelserne. Interviewguiden blev 
overordnet set struktureret efter temaerne 

- Kompetencematch  
- Efteruddannelse 
- Fremtidsudsigter 

  

 
 Figur 8.1 

Datafangst og svarpocent  

Status Procent (antal i alt)  

Besvaret 6,3 % (104) 

Ufuldendt besvarelse 4,1 % (68)  

Ikke besvaret 80,8 % (1335) 

Ønskede ikke at deltage  8,8 % (145) 

 

 

Kilde: DAMVAD Analytics 2019 
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Gennemførsel af interview  

Ved gennemførsel af de enkelte interviews blev der taget udgangspunkt i interviewguiden men i ligeså høj grad 
i den specifikke surveybesvarelse. Denne virkede som udgangspunkt for interviewene og gjorde det muligt at 
spørge uddybende ind til den individuelle besvarelse. 

Interviewene blev udført i februar 2019. Forinden modtog informanterne interviewrammen, så de kunne 
forberede sig ud fra denne. Interviewene havde en varighed på omkring 45 minutter og blev udført telefonisk. 

 

  

 
 Figur 8.2 

Deltagende virksomheder  

Virksomhed Branche 

Courban Tegnestue -5 

Vega Landskab Tegnestue -5 

SHL Tegnestue +5 

GPP Arkitekter  Tegnestue +5 

Link Arkitektur Tegnestue +5 

Pluskontoret Tegnestue +5 

Aarstiderne 
Arkitekter 

Tegnestue +5 

Niras Ingeniørvirksomhed 

Givehuset Entreprenørvirksomhed 

Ikast Brande Kommune Kommune 

Odense Kommune Kommune 

Vejle Kommune Kommune 
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8.2 Karakteristik af aftagerne  
Dette afsnit præsenterer svar på spørgsmål om aftagernes sammensætning, som er stillet til dem i forbindelse 
med surveyundersøgelsen.  

Den typiske aftager af arkitekter fra Arkitektskolen Aarhus2, er en mindre tegnestue med under fem ansatte, 
som ligger i Region Midtjylland og beskæftiger byggeri og/eller bygningskunst. Virksomheden har mellem 0-9 
arkitekter ansat, hvoraf under fem arkitekter er uddannet fra Arkitektskolen Aarhus. De ansatte arkitekter 
udfører en lang række opgaver. Men typisk fylder rådgivning som skitsering, projektering, tilsyn mv., rådgivning 
ifm. udførelse, projektstyring mv. og formidling meget.  

 

 

 
 
2 Baseret på de 104 aftagere, der har besvaret det udsendte survey.  

 
 Figur 8.3  

Hvor mange ansatte er der i din virksomhed/organisation? 

 

Kilde: DAMVAD Analytics 2019 
N= 104 

 

62%

25%

8%
6%

0 til 9

10 til 49

50 til 249

250 eller flere
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 Figur 8.4 

I hvilken region ligger virksomhedens/organisationens eller din afdelings primære adresse? 

 

Kilde: DAMVAD Analytics 2019 
N= 104 

 

 
 Figur 8.5 

Hvilke af følgende kategorier beskriver bedst det, som din virksomhed/organisation/afdeling beskæftiger sig med 
til dagligt? 

 

 

Kilde: DAMVAD Analytics 2019 
N= 104 (Respondenter har ved dette spørgsmål kunne vælge flere kategorier) 
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30%
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11%
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Administration
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Design
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 Figur 8.6 

Hvor mange arkitekter har I ansat i virksomheden/organisationen? 

 

Kilde: DAMVAD Analytics 2019 
N= 104  

  
 Figur 8.7 

Hvor mange arkitekter fra Arkitektkskolen Aarhus har I ansat i virksomheden/organisationen? 

 

Kilde: DAMVAD Analytics 2019 
N= 104  
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 Figur 8.8 

Hvilke jobfunktioner udfører arkitekter hos jer i dag?  

 

Kilde: DAMVAD Analytics 2019 
N= 104 

 

31%

17%

9%

6%

31%

4%

5%

5%

13%

11%

13%

4%

46%

23%

19%

24%

5%

15%

19%

2%

38%

12%

9%

12%

13%

25%

29%

21%

17%

36%

31%

19%

21%

22%

19%

21%

4%

21%

28%

20%

30%

19%

27%

32%

18%

21%

27%

31%

7%

13%

15%

29%

17%

26%

18%

42%

11%

35%

32%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Rådgivning som skitsering,
 projektering, tilsyn mv.

Rådgivning ifm. udførelse,
projektstyring mv.

Bygherrerådgivning

Forvaltning

Ledelse og organisation

Administration

Salg og markedsføring

Undervisning

Formidling

Byplanlægning

Landskabsarkitektur

Materiale- og
 produktudvikling

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke



Aftageranalyse for Arkitektskolen Aarhus   |   DAMVAD Analytics 

 

 
 

45 

 

8.3 Afrapportering af svar på spørgsmål  
Følgende afsnit indeholder afrapportering af aftagernes svar på de udsendte spørgsmål i surveyundersøgelsen, 
der ikke allerede er illustreret i analysen. 

Kompetencematch 
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 Figur 8.9 

I hvilken grad vurderer du, at nyuddannede arkitekter i jeres virksomhed besidder følgende kompetencer? 
(Antal) 

 I 
meget 
høj 
grad 

I høj 
grad 

I 
nogen 
grad 

I 
mindre 
grad  

Slet 
ikke 

Ikke 
rele-
vant 

Total 

Arkitektfagets arbejdsgange og 
procesforståelse 

7 17 28 12 2 4 70 

Teknologiforståelse 7 24 16 15 3 5 70 

Digital omstillingsparathed 26 31 6 3 0 4 70 

Evnen til at samarbejde 10 37 18 2 0 3 70 

Formidlingsevner 10 25 26 6 0 3 70 

Arkitektonisk design / 
formgivningskompetencer 

23 25 17 1 0 4 70 

Analytiske kompetencer 8 30 24 5 0 3 70 

Evne til at arbejde struktureret og overholde 
deadlines 

10 20 28 9 0 3 70 

Anvendelse af teori og metode inden for 
arbejdets fagområde 

3 23 32 8 1 3 70 

Innovative kompetencer 12 29 21 3 2 3 70 

Tværfaglige kompetencer 4 19 24 19 1 3 70 

Brugerforståelse 5 13 33 15 1 3 70 

Evnen til at begå sig i et internationalt miljø 10 26 11 2 0 21 70 

Kontekstforståelse 14 23 25 3 0 5 70 

Analog værktøjsanvendelse 6 12 29 16 2 5 70 

Digital værktøjsanvendelse 21 31 11 3 0 4 70 
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Projektledelse 4 5 15 28 13 5 70 

Bygningsforståelse 5 10 24 22 1 8 70 

Arkitekturhistorisk forståelse 4 20 34 8 0 4 70 

Byggejura og aftaleret 1 1 6 18 35 9 70 

 

Kilde: DAMVAD Analytics 2019 
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 Figur 9.1 

I hvilken grad lægger virksomheden vægt på følgende kompetencer, når I rekrutterer nyuddannede 
arkitekter? (Antal)  

 I 
meget 
høj 
grad 

I høj 
grad 

I 
nogen 
grad 

I 
mindre 
grad  

Slet 
ikke 

Ikke 
rele-
vant 

Total 

Arkitektfagets arbejdsgange og 
procesforståelse 

30 42 20 7 2 3 104 

Teknologiforståelse 19 40 25 12 2 6 104 

Digital omstillingsparathed 26 49 19 4 2 4 104 

Evnen til at samarbejde 63 32 3 1 1 4 104 

Formidlingsevner 44 41 14 1 1 3 104 

Arkitektonisk design / 
formgivningskompetencer 

48 36 14 2 2 2 104 

Analytiske kompetencer 39 36 17 6 1 5 104 

Evne til at arbejde struktureret og overholde 
deadlines 

50 39 10 1 1 3 104 

Anvendelse af teori og metode inden for 
arbejdets fagområde 

23 35 26 14 2 4 104 

Innovative kompetencer 32 45 17 5 1 4 104 

Tværfaglige kompetencer 25 48 21 4 1 5 104 

Brugerforståelse 29 37 24 8 1 5 104 

Evnen til at begå sig i et internationalt miljø 12 15 27 19 14 17 104 

Kontekstforståelse 47 35 16 2 1 3 104 

Analog værktøjsanvendelse 16 30 39 12 4 3 104 

Digital værktøjsanvendelse 36 48 16 0 1 3 104 
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I figur 9.2 sammenholder vi de kompetencer, som aftagerne efterspørger hos nyuddannede arkitekter med de 
kompetencer, som dimittender fra Arkitektskolen Aarhus besidder ifølge aftagerne. Ved at vægte hver ”grad” på 
en skala fra 1 til 5, hvor 1 angiver ”slet ikke” og 5 angiver ”i meget høj grad”, kan vi kortlægge, hvorvidt der for 
en given kompetence er et match, overmatch eller undermatch med aftagernes behov. Undermatch angiver, at 
kompetencen i højere grad efterspørges af aftagerne, end de nyuddannede besidder kompetencen. Overmatch 
angiver omvendt en kompetence, som dimittender i højere grad besidder end den efterspørges af aftagerne. 
Undermatch er de kompetencer, der ligger over trendlinjen på 45 grader, mens overmatch ligger under.  

 

 

Projektledelse 15 13 41 22 9 4 104 

Bygningsforståelse 34 26 23 15 3 3 104 

Arkitekturhistorisk forståelse 20 23 38 18 3 2 104 

Byggejura og aftaleret 5 18 29 25 22 5 104 

 

Kilde: DAMVAD Analytics 2019 
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 Figur 9.2 

 

Kilde: DAMVAD Analytics 2019 
Note: Baserer sig på aftagernes gennemsnitlige svar på I hvilken grad lægger I vægt på følgende kompetencer? N = 104 og  
I hvilken grad vurderer du, at nyuddannede arkitekter i jeres virksomhed besidder følgende kompetencer? N = 70. Alle har besvaret de enkelte underspørgsmål på 
følgende skala: ’Ved ikke /Ikke relevant’ (Ikke medtaget), ”Slet ikke” (1) til i meget høj grad (5). 
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I hvilken grad vurderer du, at nyuddannede arkitekter i jeres virksomhed besidder 
følgende kompetencer? 

Overmatch

Undermatch
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