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1. INDLEDNING 

Dette er rapporten baseret på en undersøgelse blandt kandidater og aftagere, som Rambøll har 

udarbejdet i 2014 for følgende aktører: Kunstakademiets Arkitektskole, Aarhus Arkitektskole, 

Arkitektforbundet, Arkitektforeningen og DANSKE ARK. 

 

 

1.1 Formål 

Formålet med Kandidat- og aftagerundersøgelsen 2013-2014 har været at levere solid viden og 

strategiske input, der kan understøtte, at de forskellige aktører inden for arkitektfaget kan bi-

drage til, at der sker et effektivt og hurtigt match mellem færdiguddannede arkitektkandidater og 

relevante jobs hos aftagerne på arbejdsmarkedet. Dette match kan anskues på flere måder, men 

ud fra en systematisk og pragmatisk betragtning består den af tre forskellige matching-

tematikker: 

 

 Kompetencematch 

Matchet mellem arkitektkandidaternes kompetencer og aftagernes kompetencebehov. 

 

 Antalsmæssigt match 

Matchet mellem antallet af arkitektkandidater der bliver uddannet, og antallet af jobs, som 

kan besættes af arkitekter. 

 

 Rekrutteringsmatch 

Matchet mellem hvordan arkitektkandidater søger jobs, og hvordan aftagere af arkitekter 

rekrutterer kandidater til de arkitektstillinger, de ønsker at besætte. 

 

Disse tematikker udgør tre forskellige indgange til, hvordan aktørerne inden for arkitektfaget kan 

fremme det overordnede match mellem kandidater og aftagere. 

 

 

1.2 Rapportens opbygning 

Grundlæggende består rapporten af to dele: Først en tværgående analyse af matchet mellem 

kandidater og aftagere, og dernæst en detaljeret gennemgang af resultaterne af de to spørge-

skemaundersøgelser. Den tværgående analyse leverer solid viden illustreret med figurer og 

tabeller om matchet mellem kandidater og aftagere, mens den detaljerede gennemgang af 

spørgeskemaundersøgelsernes resultater giver det detaljerede dyk ned i de mange data om 

kandidaterne og aftagerne, som undersøgelsen har produceret.  

 

Første kapitel er nærværende indledning, som også indeholder et kortere afsnit om 

undersøgelsens metode. I andet kapitel sammenfattes rapportens vigtigste resultater helt kort, 

ligesom der udledes en række potentialer, som undersøgelsen har kastet lys over. Tredje kapitel 

udgør den tværgående analyse, og fjerde kapitel indeholder den detaljerede gennemgang af 

resultaterne af de to spørgeskemaundersøgelser. I appendikset findes en mere omfattende 

gennemgang af undersøgelsens metode herunder en statistisk analyse af datagrundlaget. 
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Figur 1: Overordnet analysedesign – fokus på match gennem arkitekternes karriere 

 

 
Kilde: Rambøll-analyse. 

 

 

1.3 Kort om metode 

I dette afsnit gives en kort beskrivelse af datagrundlaget for undersøgelsen samt de anvendte 

metoder. I appendikset bagerst i rapporten gives en mere uddybende beskrivelse. 

 

Aftager- og kandidatundersøgelsen består af to spørgeskemaundersøgelser – én stikprøve-

undersøgelse blandt aftagere af arkitektkandidater og en totalundersøgelse blandt arkitekt-

kandidater, som er dimitteret fra en af de to arkitektskoler i perioden 2006 til 2013. Her har både 

aftagere og kandidater besvaret spørgsmål inden for temaerne beskæftigelse, kompetencer, 

jobsøgning og rekruttering samt efteruddannelse. Spørgeskemaerne er opbygget på samme 

systematiske måde, så det har været muligt at udføre tværgående analyser, som sammenholder 

data fra begge de to spørgeskemaundersøgelser. 

 

Dataindsamlingen for begge spørgeskemaundersøgelser er gennemført elektronisk i perioden 

april til juni 2014. 1.482 kandidater og 574 aftagere fik tilsendt en invitation til at besvare 

spørgeskemaerne.  

 

Af kandidaterne valgte 755 (50,9 pct.) at besvare hele eller dele af spørgeskemaet, imens at 601 

(40,6 pct.) af dem valgte at besvare det hele.  

 

211 (36,8 pct.) af aftagerne besvarede hele eller dele af spørgeskemaet, og 121 (21,1 pct.) af 

dem besvarede det hele.  

 

De 601 kandidater og 121 aftagere, som har besvaret hele spørgeskemaet, udgør datagrundlaget 

for de svarfordelinger, der præsenteres i rapporten. Det er ikke alle respondenter, der besvarer 

alle spørgsmål. Derfor vil der af nogle tabeller fremgå lidt færre respondenter end angivet i dette 

afsnit. 

 

Det blev også undersøgt, om der var systematiske forskelle imellem aftagere og kandidater, som 

har besvaret spørgeskemaet og deres respektive populationer. En sådan frafaldsanalyse viste, at 

kandidaternes fordeling af køn ikke var repræsentativ i forhold til populationen. Til gengæld var 

der ingen systematiske skævheder i forhold til alder, skole og årgang. Ligeledes viste frafalds-

analysen af de aftagere, der besvarede spørgeskemaet, at der ikke var en repræsentativ 

fordeling af forskellige typer af aftagere, fx statslige og kommunale virksomheder. For at 

afhjælpe disse stikprøveskævheder har Rambøll beregnet vægte for hver af de to stikprøver, som 

korrigerer for disse skævheder, hvorved resultaterne kan betragtes som repræsentative i forhold 

til populationen af hhv. kandidater og aftagere.   

 

Kompetencer
(kap. 3.1) 

Jobsøgning og 
rekruttering 

(kap. 3.2)

Efteruddannelse
(kap. 3.3)

MATCH GENNEM KARRIEREN

Kandidater Aftagere
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Slutteligt er der blevet gennemført 8 interview med repræsentanter for arkitektaftagere i tiden 

før udsendelsen af spørgeskemaundersøgelserne. Disse interviews har givet dybdegående viden 

om aftagernes præferencer og behov samt bidraget til at validere og nuancere resultaterne fra 

spørgeskemaundersøgelserne. 

 

Følgende figur viser en oversigt over undersøgelsens datagrundlag: 

 

Figur 2: Datagrundlag – deltagere i spørgeskemaundersøgelser og kvalitative interview 

 

 

 
Kilde: Rambøll-analyse. 

 
  

Kandidater

100 % (1482)

Besvaret hele eller dele af
spørgskemaet:

50,9 % (755)

Besvaret hele 
spørgskemaet:

40,6 % (601)

Ikke besvaret
spørgeskemaet:

49,1 % (727)

Aftagere

100 % (574)

Besvaret hele eller dele af
spørgskemaet:

36,8 % (211)

Besvaret hele 
spørgskemaet:

21,1 % (121)

Ikke besvaret
spørgeskemaet:

63,2 %(363)
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med 9 aftagere
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2. SAMMENFATNING 

I det følgende sammenfattes de rapportens overordnede konklusioner om de tre typer match 

mellem kandidater og aftagere, det vil sige i forhold til kompetencer, jobsøgning og rekruttering 

samt efteruddannelse. 

 

2.1 Kompetencer 

Først og fremmest konkluderer analysen, at kandidaterne generelt har det kompetenceniveau, 

som arbejdsgiverne efterspørger, når de rekrutterer arkitekter. Imidlertid – og meget væsentligt 

– matcher kandidaternes kompetencer dog ikke arbejdsmarkedets krav, når det kommer til en 

række generiske, professionelle kompetencer. Det vil sige kompetencer, der ikke er rent arkitekt-

faglige, og som typisk tilegnes gennem projekter på arbejdsmarkedet. Eksempelvis projekt-

ledelse, samarbejdsevner og teknologi. Tendensen gælder samlet set for alle kandidater men er 

særlig udtalt for ledige og for nyuddannede. Dernæst indikerer analysen, at disse arbejds-

markedsrettede, generiske kompetencer er nogle af de kompetencer med væsentligst betydning 

for, om kandidaterne er i job 

 

På dette grundlag er det Rambølls vurdering, at der kan være et væsentligt potentiale for at 

kandidater kommer hurtigere i arkitektfaglige job eller skaber større tilknytning til det arkitekt-

faglige arbejdsmarked, hvis man blandt de forskellige aktører ingen for arkitektfaget bidrager til, 

at kandidategerne i højere grad tilegner sig generiske, arbejdsmarkedsrettede kompetencer. 

Enten under uddannelsen til arkitekt, eller ved at arkitekterne – relativt hurtigt efter deres entre 

på arbejdsmarkedet – oparbejder kompetencerne. Endelig kan dette generiske kompetenceløft 

også foregå ved en kombination. Et væsentligt element i det faglige løft er, at det bliver praksis-

nært. Det vil sige fokuserer på, hvordan arkitekter konkret bringer deres kompetencer i spil på 

arbejdsmarkedet, når de løser projekter i samspil med andre fagligheder. Derfor ser Rambøll op-

lagte muligheder i, at uddannelsesinstitutioner, aftagere og forskellige interessenter sammen 

bidrager til, at kandidaterne løftes i de sidste år tæt på dimission og gennem de første år på 

arbejdsmarkedet – hvor en tilknytning mellem kandidaterne uddannelsesinstitutionerne eventuelt 

fastholdes. 

 

2.2 Jobsøgning og rekruttering 

De overordnede konklusioner angående jobsøgning og rekruttering er for det første, at 

kandidaterne relativt sent overvejer deres jobmuligheder samt påbegynder deres jobsøgning 

efter endt uddannelse. For det andet konkluderes det, at netop et tidligt jobfokus sammen med 

studiejoberfaring ser ud til at have betydning for, hvor hurtigt kandidaterne kommer i job. For så 

vidt angår kandidaternes veje til job såvel som aftagernes rekrutteringskanaler er konklusionen, 

at der er relativt stor overensstemmelse mellem disse, hvor især personligt netværk samt 

kontakter fra studiejob eller erhvervspraktik vejer tungest. Dette billede går igen, i forhold til de 

forhold, som aftagerne lægger vægt på, når de rekrutterer: Her er konklusionen, at personlige 

anbefalinger samt erfaringer fra studiejob og praktikophold i Danmark er de vigtigste forhold. Når 

det kommer til arkitektuddannelsens evne til at forberede kandidaterne til arbejdsmarkedet er 

konklusionen, at dette kun sker i relativt begrænset grad. 

 

Med udgangspunkt i dette ser Rambøll et vigtigt potentiale i, at man hos alle aktører inden for 

arkitektfaget fokuserer på et tidligt arbejdsmarkedsfokus samt især på vigtigheden af studie-

relevant arbejde i løbet af uddannelsen. Sidstnævnte gavner i sig selv kandidaternes muligheder 

for at komme i job, men som denne rapport afdækker, så er relevante studiejob samt praktik-

ophold også en vigtig vej til det første arkitektfaglige job i kraft af den faglige netværks-

opbygning, som de kan føre med sig. Endelig ser Rambøll det som vigtigt, at aktørerne inden for 

arkitektfaget – igennem konstruktivt samarbejde – afklarer og afprøver, hvordan de forskellige 

aktører bedst muligt kan bidrage til at klæde kandidaterne på til deres indtræden på arbejds-

markedet. Det er oplagt, at forskellige aktører kan bidrage til forskellige dele af denne 

forberedelsesproces. 
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2.3 Efteruddannelse 

Den overordnede konklusion angående efteruddannelse er, at kandidaterne og aftagerne er enige 

om, hvilke kompetencer der efteruddannelsesmæssigt bør prioriteres, og dette drejer sig især om 

generelle arbejdsmarkedskompetencer som projektledelse og samarbejdsevner såvel som 

moderne arkitektkompetencer som digital værktøjsanvendelse og teknologi/projektudførelse. 

Endelig er konklusionen vedrørende barrierer for efteruddannelse, at kandidaterne og aftagerne 

er enige om en del af disse, men at kandidaterne oplever, at lidt flere forhold udgør barrierer for 

at tage efteruddannelse. 

 

Ud fra dette er det Rambølls vurdering, at der ligger et klart potentiale i for det første at fokusere 

efteruddannelsesindsatsen på de kompetencer, som er i fokus både i kandidaternes ønsker til 

efteruddannelse og i aftagernes vurdering af, hvor den efteruddannelsesmæssige vægt bør 

lægges, så arkitektkandidaterne er bedst muligt rustet til at håndtere fremtidens arbejdsopgaver. 

Desuden bør man – for det andet – arbejde målrettet med de forhold, som både aftagere og 

kandidater oplever som de vigtigste barrierer for efteruddannelse. Her er det vigtigt at være 

bevidst om, at både kandidater og aftagere oplever nem adgang til viden om og muligheder for 

efteruddannelse, hvis kandidaterne skal opnå den mest relevante efteruddannelse. 
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3. ANALYSE AF MATCH MELLEM KANDIDATER OG 

AFTAGERE 

3.1 Karakteristika ved kandidaterne og aftagerne 

I dette første hovedafsnit beskrives kort de centrale baggrundskarakteristika for hhv. 

arkitektkandidaterne og aftagerne ved at tegne omridset af den typiske kandidat samt den 

typiske aftager – for flere detaljer henvises til afsnit 4.1 fra side 25, hvor samtlige baggrunds-

forhold om både kandidater og aftagere fremgår. 

 

3.1.1 Kandidaterne 

Den typiske arkitektkandidat er en kvinde, som er i slutningen af tyverne, da hun tager sin 

afgang fra en af de to arkitektskoler, og som har en dansk gymnasieeksamen som adgangs-

givende grundlag. Hun er omkring 5,5 år om at gennemføre hele kandidatuddannelsen, hvor hun 

som uddannelsesretning vælger bygningskunst. Under studiet har hun studierelevant arbejde i 

omkring 1-2 år, og er i studierelevant praktik i op til et halvt år hos en dansk arbejdsgiver. Som 

færdiguddannet ønsker hun at arbejde i en privat arkitektvirksomhed, populært kaldet en 

"tegnestue", og beskæftige sig med bygningskunst eller alternativt by- og landskabsplanlægning. 

Denne præference har hun fået under indflydelse af især potentielle arbejdsgivere, netværk fra 

praktik og/eller studieophold samt undervisere på skolen. 

 

Som færdiguddannet fik den typiske arkitektkandidat sandsynligvis et job inden for det første år 

eller evt. mellem 1 og 2 år efter, at hun tog afgang, og i dag er hun fastansat og har haft jobbet i 

under et år eller alternativt i mere end 3 år. Ligesom hun ønskede sig er jobbet på en privat 

arkitektvirksomhed inden for bygningskunst, men det kan også være inden for et område, der 

ikke passer med de traditionelle kategorier for arkitektarbejdsområder. Det primære arbejdssted 

er i Region Hovedstaden eller alternativt i Region Midtjylland. 

 

3.1.2 Aftagerne 

Den typiske aftager af arkitektkandidat er en privat arkitektvirksomhed, som ligger i Region 

Hovedstaden og beskæftiger sig med bygningskunst, fx projektering af bygninger, broer mv. 

Virksomheden har i alt 10-49 ansatte, hvoraf et sted mellem 1 og 5 af dem er arkitekter 

uddannet fra en af de to arkitektskoler, som udfører en lang række opgaver, særligt idé og 

konceptudvikling, projektering, programmering/foranalyse samt fysisk planlægning. 

Virksomheden beskæftiger også med stor sandsynlighed konstruktører og andre ingeniører, 

særligt civilingeniører i arkitektur og design (cand.polyt. og cand.scient.techn. fra AAU). 
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3.2 Kompetencematch 

 

Dette hovedafsnit fokuserer på matchet mellem kandidaternes vurdering af deres kompetencer 

og aftagernes oplevelse af kandidaternes kompetencer samt kompetencebehov, når de ansætter 

kandidater. Af Figur 3 fremgår en liste over, hvilke kompetencer der indgår i afsnittets forskellige 

analyser. 

Figur 3: Oversigt og beskrivelse af kompetencer, der indgår i analysen 

 
Kilde: En spørgeskemaundersøgelse blandt kandidater og en spørgeskemaundersøgelse blandt aftagere samt Rambøll-analyse. 

 

 

Overordnet giver afsnittet anledning til at drage følgende tre konklusioner: 

 

For det første er der nogenlunde match mellem kandidaternes og aftagernes vurdering af 

kandidaternes kompetenceniveau som sådan. Dette validerer, at kandidater og aftagere vurderer 

kompetencerne blandt kandidaterne på nogenlunde samme måde, hvormed kandidaternes og 

aftagernes kompetencevurderinger kan sammenlignes gennem rapportens resultater. 

 

For det andet matcher kandidaternes kompetencer generelt det kompetenceniveau, som har 

betydning i en rekrutteringssituation. Dog matcher kandidaternes kompetencer ikke arbejds-

markedets krav i forhold til en række generiske, professionelle kompetencer. Det vil sige 

kompetencer, som ikke er rent arkitektfaglige, men som også findes blandt andre faggrupper. 

Det drejer sig fx om projektledelse, samarbejdsevner og teknologi. At kandidaterne i mindre grad 

honorerer arbejdsmarkedets krav i forhold til disse generiske kompetencer er endvidere særlig 

udtalt blandt kandidater, der enten er ledige eller nyuddannede. 

 

For det tredje indikeres en mindre række kompetencer at være mere væsentlige for 

kandidaternes tilbøjelighed til at være i job. Herunder hører igen de generiske, professionelle 

kompetencer. Imidlertid er det interessant, at kandidaterne i mindre grad synes at have disse 

kompetencer sammenlignet med mere arkitektfaglige kompetencer som eksempelvis 

arkitektonisk design. Endvidere er det interessant, at der synes at være en arbejdsdeling mellem 

uddannelserne og arbejdsmarkedet, som betyder, at arkitektskolerne bidrager til kandidaternes 

arkitektfaglige kompetencer, mens arbejdsmarkedet tager ansvar for de mere generiske 

kompetencer.  

 

 

 

 

 

  

Analog værktøjsanvendelse

Rammer

Samarbejdsevner

Vilkår

Æstetik

Digital værktøjsanvendelse

Organisering

Planlægning

Projektledelse

Teknologi/projektudførelse

Historie

40%

37%

35%

Formidling

Metode

Arkitektonisk design

68%

70%

83%

70%

45%

40%

80%

58%

41%

78%

71%

Kompetencer blandt kandidater i job – I høj grad/I meget høj grad
I hvilken grad besidder du i dag følgende kompetencer?

Arkitektonisk design. Evne til at udforme arkitektonisk design der tager hensyn til æstetiske 
og tekniske krav […]

Historie. Viden om arkitektfagets udvikling, historie, teorier […]

Æstetik. Kendskab til de skabende kunstarter  […]

Planlægning. Kendskab til byplanlægning, planlægning og de færdigheder […]

Vilkår. Forståelse af arkitekterhvervet og af arkitektens rolle i samfundet.

Organisering. Viden om offentlige og private parter og organisering […]

Teknologi/projektudførelse. Teoretisk og praktisk viden om konstruktion, materialer og 
teknik samt om bæredygtighed, klima og energi.

Metode. Den kreative udviklingsproces som syntese mellem analytisk sans og forståelse for 
opgavens rammer, budgethensyn, idé- og konceptudvikling […]

Rammer. Viden om samfundsforhold, politiske rammer, produktionsforhold […]

Analog værktøjsanvendelse. Skitser og figurer i analog form samt håndtegning […]

Digital værktøjsanvendelse. Software til digital modellering, projektering og simulering. 
Kendskab til BIM og CCS […]

Projektledelse. Viden om projektplanlægning, styring, økonomi og afrapportering. 

Formidling. Evner inden for mundtlig-, skriftlig- og visuel formidling […]

Samarbejdsevner. Evner indenfor møde- og procesledelse, konfliktløsning og 
forhandlingsteknik – i teams internt og på tværs af fag.
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3.2.1 Kandidaternes selvvurderede kompetencer sammenlignet med aftagernes vurdering 

 

I det følgende sammenholdes 

kandidaternes og aftagernes vurderinger af 

kandidaternes kompetencer. Overordnet 

viser analysen, at kandidaternes og 

aftagernes vurderinger stemmer 

nogenlunde overens med hinanden. Det 

validerer, at man gennem den videre 

analyse rent faktisk kan sammenholde 

kandidaters og aftageres vurderinger.  

 

I spørgeskemaundersøgelsen blandt 

kandidater er deltagerne på en 

fempunktskala blevet bedt vurdere, i 

hvilken grad de besidder en række 

kompetencer som arkitekt. Aftagerne er 

blevet stillet samme spørgsmål. Figur 4 

sammenholder kandidaternes og aftagernes 

gennemsnitlige vurderinger af 

kompetencerne. Kompetencer, der ligger 

tæt på stregen vurderes til at være 

nogenlunde samme niveau blandt 

kandidater og aftagere. Kompetencer under 

stregen vurderes højere blandt kandidater 

end blandt aftagere og vice versa i forhold 

til kompetencer over stregen. 

 

Som det fremgår af figuren, er der 

nogenlunde match mellem kandidaternes 

og aftagernes vurderinger. Det indikerer, at 

kandidater og aftagere generelt vurderer 

kandidaternes kompetencer på samme 

niveau. 

 

Imidlertid er der dog en svag tendens til, at 

kandidaterne vurderer deres kompetencer 

til at være på et højere niveau, end aftagerne gør. Dette ses ved at flere kompetencer i figuren 

ligger under 45-graderslinjen end over. 

 

Boks 1: Introduktion til rapportens analyse af match 

I teksten rapporteres omfanget af match mellem fx kandidaters 

selvvurdering af deres kompetencer og aftagernes efterspurgte 

niveau i forhold til selv samme kompetencer. Dette via såkaldte 

GAP-figurer, hvori det enkelte punkt sammenholder kandidaternes 

gennemsnitlige vurdering af en given kompetence på en fempunkt-

skala med aftagernes gennemsnitlige vurdering. 

 

I den illustrative figur nedenfor med fiktive tal repræsenterer 

punkter tæt på 45-graderslinjen kompetencer, som kandidater og 

aftager vurderer på nogenlunde samme niveau. Dvs. hvor der er et 

match ml. kandidaternes vurderede kompetencer og aftagernes 

behov. Punkter, der ligger under linjen, og hvor der dermed er et 

GAP, viser kompetencer, som kandidaterne vurderer højere end 

aftagernes behov. Dvs. kompetencer, som overmatches af 

kandidaterne. Det modsatte tilfælde gælder for punkter over linjen. 
 

 
 
Note: Fiktive tal til illustration. 

Kilde: Rambøll-analyse. 
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Figur 4: GAP-analyse af kandidaters selvvurderede kompetencer versus aftagernes vurdering 

 
Note: Baserer sig på kandidaters gennemsnitlige svar på I hvilken grad besidder du i dag følgende kompetencer som arkitekt? samt 

aftagernes gennemsnitlige svar på I hvilken grad besidder arkitekterne i virksomheden følgende kompetencer? Såvel kandidater som 

aftagere har kunnet afgive svar på en fempunktskala fra 'slet ikke' (1) til 'i meget høj grad' (5). 
Kilde: En spørgeskemaundersøgelse blandt kandidater og en spørgeskemaundersøgelse blandt aftagere samt Rambøll-analyse. 

 

 

3.2.2 Kandidaternes kompetencer sammenlignet med aftagerenes behov 

 

I det følgende analyseres matchet mellem på den ene side kandidaternes kompetencer og på den 

anden side aftagernes behov for de selv samme kompetencer. 

 

Det overordnede resultat af analysen er, at kandidaternes kompetenceniveau for majoriteten af 

kompetencerne i undersøgelsen matcher behovet på arbejdsmarkedet, målt ved betydningen i 

rekrutteringssituationen. Dog matcher kandidaterne ikke det efterspurgte niveau for en række 

generiske, professionelle kompetencer, der ikke er arkitektfaglige. Eksempelvis samarbejdsevner. 

Endvidere overmatcher kandidaternes niveau for nogle arkitektfaglige kompetencer, det efter-

spurgte niveau. 

 

Konkret har kandidaterne i deres spørgeskemaundersøgelse vurderet egne kompetencer, mens 

aftagerne i deres spørgeskemaundersøgelse har vurderet betydningen af de enkelte 

kompetencer, når de skal rekruttere en kandidat til en ansættelse som arkitekt i virksomheden. 

Figur 5 sammenholder kandidaternes og aftagernes gennemsnitlige vurderinger på en fem-

punktskala. 

 

Som det fremgår af figuren, matcher niveauet for en stor del af arkitekternes kompetencer det 

nødvendige niveau hos arbejdsgiverne, idet de fleste kompetencer placerer sig i et jævnt bånd 

langs 45-graderslinjen. 

 

For tre kompetencer matcher kandidaterne dog ikke det efterspurgte niveau på arkitekternes 

arbejdsmarked. Det drejer sig om teknologi, projektledelse og samarbejdsevner, hvoraf 

samarbejdsevner er den kompetence, der har størst betydning i rekrutteringssituationen. 

 

Endvidere vurderer kandidaterne to kompetencer til at være på et højere niveau, end de 

efterspørges blandt arbejdsgiverne. Dels vilkår. Dels æstetik. 
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Figur 5: GAP-analyse af kandidaters selvvurderede kompetencer versus arbejdsmarkedets behov 

 
Note: Baserer sig på kandidaters gennemsnitlige svar på I hvilken grad besidder du i dag følgende kompetencer som arkitekt? samt 

kandidaternes gennemsnitlige svar på I hvilken grad lægger virksomheden vægt på følgende kompetencer, når I rekrutterer 

arkitekter? Såvel kandidater som aftagere har kunnet afgive svar på en fempunktskala fra 'slet ikke' (1) til 'i meget høj grad' (5). 

Kilde: En spørgeskemaundersøgelse blandt kandidater og en spørgeskemaundersøgelse blandt aftagere samt Rambøll-analyse. 

 

3.2.3 Ledige kandidaters kompetencer sammenlignet med aftagerenes behov 

 

I dette afsnit fokuseres på kompetencematchet på arbejdsmarkedet blandt ledige kandidater 

samlet set. Herunder såvel nyuddannede som erfarne kandidater uden arkitektfagligt job. 

 

Analysens samlede billede er, at de ledige kandidaters kompetenceniveau nogenlunde matcher 

arbejdsmarkedets behov for omkring halvdelen af kompetencerne. Imidlertid gælder det for den 

anden halvdel af kompetencerne, at de ledige ikke matcher niveauet på arbejdsmarkedet. Det 

gør sig især gældende i forhold til generiske, professionelle kompetencer. 

 

Tilsvarende analysen i afsnit 3.1.2 sammenholdes kandidaternes kompetenceniveau med det 

efterspurgte niveau på arbejdsmarkedet – blot for kandidater uden job. Således sammenholder 

Figur 6 de ledige kandidaters kompetenceniveau med aftagernes vurdering af betydningen af de 

selv samme kompetencer i en rekrutteringssituation. 

 

Som det fremgår af figuren, kan deler kompetencerne sig i to omtrent lige store grupper. For det 

første en gruppe af kompetencer, der placerer sig langs 45-graderslinjen eller lidt under, og som 

derfor matches nogenlunde af de ledige kandidater. For det andet en næsten lige så stor gruppe 

af kompetencer, der ligger over linjen. I forhold til denne gruppe af kompetencer honorer de 

lediges niveau dermed ikke arbejdsmarkedets behov. Det drejer sig overordet om generiske, 

ikke-arkitektfaglige, professionelle kompetencer som samarbejdsevner, projektledelse og 

organisering, hvoraf samarbejdsevner vurdere at have størst betydning i rekrutteringssituationen 

af aftagerne.  
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Figur 6: GAP-analyse af ledige kandidaters kompetencer versus arbejdsmarkedets behov 

 
Note: Baserer sig på ledige kandidaters gennemsnitlige svar på I hvilken grad besidder du i dag følgende kompetencer som arkitekt? 

samt kandidaternes gennemsnitlige svar på I hvilken grad lægger virksomheden vægt på følgende kompetencer, når I rekrutterer 

arkitekter? Såvel kandidater som aftagere har kunnet afgive svar på en fempunktskala fra 'slet ikke' (1) til 'i meget høj grad' (5). 

Kilde: En spørgeskemaundersøgelse blandt kandidater og en spørgeskemaundersøgelse blandt aftagere samt Rambøll-analyse. 

 

3.2.4 Nyuddannede kandidaters kompetencer sammenlignet med aftagerenes behov 

 

Nærværende afsnit analyserer, i hvilket omfang kandidaters kompetencer matcher arbejds-

markedets behov, når de forlader arkitektskolen. Mere konkret sammenholdes kandidaternes 

tilegnelse af kompetencer under uddannelsen med aftagernes vurdering af betydningen af de 

selvsamme kompetencer i rekrutteringssituationen. 

 

Overordnet viser analysen, at de fleste af de nyuddannede kandidaters kompetencer ikke er på 

niveau med arbejdsmarkedets krav forstået som betydende kompetencer, når aftagere ansætter 

kandidater. Det drejer sig især om generiske, professionelle og ikke-arkitektfaglige kompetencer. 

 

I Figur 7 sammenholdes kandidaternes gennemsnitlige vurdering af, i hvilken grad de tilegnede 

sig en række kompetencer, med aftagernes vurdering af kompetencernes betydning i 

rekrutteringssituationen. Som det fermgår af figuren, ligger de fleste af de nyuddannede 

arkitekters kompetencer over 45-graderslinjen. Med andre ord undermatcher kandidaterne 

arbejdsmarkedets behov for de fleste kompetencers vedkommende, når de tager afgang fra en af 

arkitektskolerne. Blandt de undermatchede kompetencer fremtræder især samarbejdsevner, 

projektledelse og organisering. 
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Figur 7: GAP-analyse af nyuddannede kandidaters kompetencer versus arbejdsmarkedets behov 

 
Note: Baserer sig på ledige kandidaters gennemsnitlige svar på I hvilken grad tilegnede du dig følgende kompetencer under din 

uddannelse til arkitekt? samt aftagernes gennemsnitlige svar på I hvilken grad lægger virksomheden vægt på følgende kompetencer, 

når I rekrutterer arkitekter? Såvel kandidater som aftagere har kunnet afgive svar på en fempunktskala fra 'slet ikke' (1) til 'i meget 

høj grad' (5). 
Kilde: En spørgeskemaundersøgelse blandt kandidater og en spørgeskemaundersøgelse blandt aftagere samt Rambøll-analyse. 

 

 

3.2.5 Betydningen af studievalg for kandidaternes tilegnelse af kompetencer 

 

Mens de foregående afsnit har fokuseret 

på, i hvilket omfang kandidaternes 

kompetencer matcher arbejdsmarkedets 

behov, så retter nærværende afsnit fokus 

på, betydningen af de studerendes 

studievalg for de kompetencer, de tilegner 

sig på arkitektskolerne. Som illustreret i 

Boks 2 analyseres mere konkret 

sammenhængen mellem, hvilken af de to 

skoler kandidaterne har taget eksamen fra 

og deres kompetenceniveau. Endvidere 

sammenhængen mellem deres specialisering under uddannelsen og deres tilegnede 

kompetencer. 

 

Overordnet indikerer analysen, at såvel skolevalg som valg af studieretning kan have betydning 

for, hvilke kompetencer kandidaterne tilegner sig. Herunder viser analysen, at der er statistisk 

signifikant forskel på niveauet for en række kompetencer mellem kandidater, der er uddannet i 

Aarhus sammenlignet med arkitekter, der er uddannet i København. Endvidere viser analysen, at 

det især kan have betydning for, hvilke kompetencer man besidder, om man som arkitekt er 

specialiseret inden for bygningskunst, by- og landskabsplanlægning eller industrielt design. 

 

Tabel 1 viser, hvorvidt der er statistisk sammenhæng mellem, om kandidaterne er uddannet fra 

Arkitektskolen i Aarhus og deres niveau i forhold til forskellige kompetencer, sammenlignet med 

hvis de var uddannet i København. Endvidere viser tabellen, om der er statistisk sammenhæng 
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mellem forskellige typer specialisering, kandidaterne kan have haft under uddannelsen, og deres 

kompetenceniveauer. 

 

Et felt markeret med grøn symboliserer en positiv statistisk sammenhæng, mens rød markerer 

en negativ sammenhæng. Endelig betyder et lyseblåt felt, at der ikke er identificeret statistisk 

sammenhæng. 

 

Hvis man fokuserer på afgangsskole, fremgår det af en række røde felter i tabellen, at kandidater 

der er uddannet fra Arkitektskolen i Aarhus har et statistisk signifikant lavere kompetenceniveau i 

forhold til historie, æstetik og vilkår sammenlignet med deres københavnske kolleger. Endvidere 

fremgår det af et grønt felt, at arkitekter fra Aarhus har et signifikant højere kompetenceniveau i 

forhold til planlægning end kandidater fra Kunstakademiets Arkitektskole i København. 

 

Hvis fokus rettes mod specialiseringsretninger, så kan man bl.a. identificere følgende resultater: 

 

Kandidater, der er specialiseret i bygningskunst, har et højere kompetenceniveau i forhold til 

arkitekttonisk design, æstetik, vilkår og teknologi end de restende kandidater. 

 

Blandt kandidater, specialiseret i by- og landskabsplanlægnings, er der et højere kompetence-

niveau i forhold til planlægning, vilkår, organisering, metode, rammer og formidling, 

sammenlignet med kandidater uden denne specialisering. Til gengæld er der blandt denne 

gruppe et lavere niveau i forhold til æstetik og teknologi. 

 

For kandidater med specialiseringsretning inden for industrielt design er der et lavere kompeten-

ceniveau i forhold til arkitektonisk design, historie, planlægning, vilkår og organisering, 

sammenlignet med kandidater med andre specialiseringsretninger. Omvendt er der et højere 

kompetenceniveau i forhold til digital værktøjsanvendelse. 

 

Tabel 1: Statistisk sammenhæng mellem studievalg og kompetencer 

 
Note: En række statistiske analyser (Pearsons korrelationstest) af sammenhængen mellem arkitektskole (Aarhus vs. København) samt 

en række studieretninger og det selvvurderede niveau for en række kompetencer. De rapporterede sammenhænge er alle statistisk 

signifikante på et Alpha-niveau på 0,10 og har moderate eller store positive eller negative korrelationskoefficienter, svarende til 

Pearson's r. 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse bland kandidater samt Rambøll-analyse. 

 

 

3.2.6 Betydningen af kompetencer for, om arkitekter er i job 

 

I det følgende afsnit analyseres sammenhængen mellem kandidaternes niveau i forhold til de 

enkelte kompetencer og deres tilbøjelighed til at være i job. 
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Den overordnede konklusion fra analysen er, at en række kompetencer kan have betydning for, 

om arkitekter er i job eller ej. Blandt de betydende kompetencer indgår en række professionelle, 

ikke arkitektfaglige kompetencer. Det drejer sig om samarbejdsevner, planlægning og projekt-

ledelse. At netop disse kompetencer kan have betydning for job er interessant, fordi det samtidig 

er nogle af de kompetencer, som færre besidder på et højt niveau. 

 

Konkret er der gennemført en række statistiske analyser, der viser, om der er sammenhæng 

mellem de enkelte kompetencer og kandidaternes tilbøjelighed til at være i job. Resultaterne 

fremgår af den venstre side i Figur 8. Eksempelvis fremgår af den grønne farve, at der er positiv 

sammenhæng mellem samarbejdsevner og kandidaternes tilbøjelighed til at være i job. Konkret 

betyder det, at desto højere grad kandidaterne har denne kompetence, desto højere sand-

synlighed har de gennemsnitligt for at være i job. 

 

Af figurens højre side fremgår andelen af kandidaterne, der i høj eller meget høj grad besidder de 

kompetencer, som korrelerer med job. Heraf fremgår, at blandt de betydende kompetencer, så 

besiddes de generiske kompetencer i lavest grad. Eksempelvis projektledelse. 

 

Figur 8: Sammenhæng mellem arkitekters kompetencer og om de er i job 

 
Note:  

Tabel til venstre: En række statistiske analyser (Pearsons korrelationstest) af sammenhængen mellem arkitektskole (Aarhus vs. 

København) samt en række studieretninger og det selvvurderede niveau for en række kompetencer. De rapporterede 

sammenhænge er alle statistisk signifikante på et Alpha-niveau på 0,10 og har moderate eller store positive eller negative 

korrelationskoefficienter, svarende til Pearson's r. 

Figur til højre: Andele kandidater, der i høj eller meget høj grad besidder de kompetencer, som korrelerer positivt med 

tilbøjeligheden til at være i job. 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse bland kandidater samt Rambøll-analyse. 

 

3.2.7 Hvor kandidaterne tilegner sig kompetencer 

 

I det følgende fokuseres på, hvor kandidaterne tilegner sig kompetencer, samt arbejdsdelingen 

mellem arkitektskolerne og aftagerne. 

 

Overordnet viser analysen, at der er en væsentlig arbejdsdeling mellem, hvilke kompetencer 

kandidaterne tilegner sig. Således er der tendens til, at kandidaterne opnår de mere arkitekt-

faglige kompetencer på skolerne, mens de oparbejder de mere generiske og professionelle 

kompetencer på arbejdsmarkedet. Endvidere viser analysen, at aftagerne er enige i, at 

arbejdsdelingen overordnet bør være på denne måde. 

 

Venstre side af Figur 9 viser andelen af kandidater, der i spørgeskemaundersøgelsen – i høj eller 

meget høj grad – har angivet, at de har tilegnet sig de enkelte kompetencer. Som det fremgår af 
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figuren, synes arkitekterne især at have oparbejdet arkitektfaglige kompetencer. Eksempelvis 

svarer flertal på 89 pct., 80 pct. og 77 pct., at de i høj eller meget høj grad har tilegnet sig 

arkitektonisk design, analog værktøjsanvendelse og metode under deres uddannelse til arkitekt. 

Omvendt fremgår det, at minoriteten af kandidaterne har tilegnet sig de arbejdsmarkedsrettede, 

generiske kompetencer. Eksempelvis har 5 pct. i høj eller meget høj grad tilegnet sig projekt-

ledelse. For samarbejdsevner er andelen 23 pct., mens den er 25 pct. for planlægning. 

 

Af højre side af figuren fremgår, hvor stor en andel af aftagerne, der i høj eller meget høj grad 

vurderer, at kandidaterne bør tilegne sig de enkelte kompetencer under uddannelsen til arkitekt. 

I den nedre del af figuren findes kompetencer som projektledelse (41 pct.) og samarbejdsevner 

(42 pct.). 

 

Figur 9: Hvor kandidaterne tilegner sig kompetencer 

 
Kilde: En spørgeskemaundersøgelse blandt kandidater og en spørgeskemaundersøgelse blandt aftagere samt Rambøll-analyse. 

 

Tabel 2 viser det fulde billede af, hvordan aftagerne vurderer fordelingen af ansvaret for 

kandidaternes kompetencetilegnelse bør være. Således rapporterer figuren andelen af aftagere, 

der i høj eller meget høj grad mener at en given kompetence bør tilegnes under uddannelsen på 

arkitektskolen, under uddannelsen via praktikophold, som færdiguddannet via projekter og som 

færdiguddannet via kurser og efteruddannelse. Inden for hver mulighed for kompetencetilegnelse 

er de tre største andele farvet grøn. 

 

En central tendens i tabellen er, at aftagerne vurderer, at arkitekterne især bør tilegne sig 

arkitektfaglige kompetencer under deres uddannelse – såvel gennem undervisning på skolen som 

gennem praktikophold. Endvidere vurderer aftagerne, at de mere arbejdsmarkedsrettede, 

professionelle kompetencer bør tilegnes på arbejdsmarkedet – enten via projekter eller via faglig 

opkvalificering. 
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Tabel 2: Fordeling af ansvar for kandidaternes tilegnelse af kompetencer – ifølge aftagerne 

 
Kilde: En spørgeskemaundersøgelse blandt kandidater og en spørgeskemaundersøgelse blandt aftagere samt Rambøll-analyse. 
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Arkitektonisk design 84 37 28 10
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Teknologi/projektudførelse 75 37 54 43

Metode 83 34 42 17

Rammer 58 27 36 41

Analog værktøjsanvendelse 80 31 20 10

Digital værktøjsanvendelse 79 34 31 42

Projektledelse 41 20 60 53

Formidling 78 21 38 31

Samarbejdsevner 42 34 55 41

Ansvarsfordeling for kompetencer – ifølge aftagerne
Hvor bør arkitekter – ideelt set – tilegne sig følgende kompetencer?
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3.3 Jobsøgning og rekruttering 

I dette hovedafsnit stiller vi skarpt på kandidaternes jobsøgning og aftagernes rekruttering – 

herunder relationen mellem de to.  

 

De overordnede konklusioner i afsnittet er for det første, at kandidaterne relativt sent overvejer 

deres jobmuligheder samt påbegynder deres jobsøgning efter endt uddannelse. For det andet 

konkluderes det, at netop et tidligt jobfokus sammen med studiejoberfaring ser ud til at have 

betydning for, hvor hurtigt kandidaterne kommer i job. Ang. kandidaternes veje til job såvel som 

aftagernes rekrutteringskanaler er konklusionen, at der er ret stor overensstemmelse mellem 

disse, hvor især personligt netværk samt kontakter fra studiejob eller erhvervspraktik vejer 

tungest. Dette billede går igen, hvad angår de forhold, som aftagerne lægger vægt på, når de 

rekrutterer: Her er konklusionen, at personlige anbefalinger samt erfaringer fra studiejob og 

praktikophold i Danmark er de vigtigste forhold. Når det kommer til arkitektuddannelsens evne til 

at forberede kandidaterne til arbejdsmarkedet er konklusionen, at dette kun sker i relativt 

begrænset grad. 

 

Afsnittet består af følgende fem hovedelementer: 

1. Arbejdsmarkedsfokus og start på jobsøgning 

2. Betydningen af jobfokus og studieerhvervserfaring for beskæftigelse 

3. Kandidaternes veje til job og aftagernes rekrutteringskanaler 

4. Hvad aftagerne lægger vægt på, når de rekrutterer 

5. Uddannelsens evne til at forberede kandidaterne til arbejdsmarkedet 

 

 

3.3.1 Arbejdsmarkedsfokus og start på jobsøgning 

Figur 10 viser, hvornår kandidaterne begyndte at overveje deres jobmuligheder som 

færdiguddannede. Det ses, at kun 13 procent overvejede jobmuligheder, inden de startede på 

uddannelsen, mens hovedparten (62 procent) gjorde sig overvejelser omkring dette i løbet af 

deres kandidatuddannelse. Tallet er omtrent det samme for perioden under arbejdet med 

afgangsprojektet, mens hele 92 procent overvejede jobmuligheder umiddelbart efter afgang.  
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Figur 10: Hvornår kandidaterne begyndte at overveje deres jobmuligheder som færdiguddannede 
arkitekter 

 

 

 

 
Note: Baserer sig på kandidaternes svar på Hvornår begyndte du at overveje dine jobmuligheder som færdiguddannet arkitekt? 

Kandidaterne har for hver svarmulighed kunnet svare på en fempunktskala fra 'slet ikke' (1) til 'i meget høj grad' (5). I figuren er for 
hver svarmulighed vist, hvor mange procent af kandidaterne, der svarede 'i meget høj grad' eller 'i høj grad', hvorfor søjlerne summer 

til mere end 100 procent.  

Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt kandidater samt Rambøll-analyse. 

 

 

Som det fremgår af Figur 11 gik cirka en tredjedel af kandidaterne i gang med at søge job inden 

for en måned efter deres afgang, mens 46 procent gjorde det mellem 1 og 2 måneder efter, de 

færdiggjorde deres uddannelse. Det kan forekomme overraskende, at hele 13 procent ventede 

mere end 2 måneder, før de begyndte at søge jobs. 

 

Figur 11: Hvornår kandidaterne påbegyndte deres jobsøgning efter endt uddannelse 

 

 

 

 

 
Note: Baserer sig på kandidaternes svar på Hvor lang tid gik der fra din afgang til, du begyndte at søge efter dit første job? 

Kandidaterne har kunnet angive et antal måneder, som Rambøll efterfølgende har grupperet i et mindre antal meningsfulde kategorier.  

Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt kandidater samt Rambøll-analyse. 
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3.3.2 Betydningen af jobfokus og studieerhvervserfaring for beskæftigelse 

Figur 12 viser resultatet af en statistisk analyse, der ser på sammenhænge mellem på den ene 

side forskellige forhold ved kandidaterne og på den anden side, hvorvidt man er i beskæftigelse. 

Som det ses ud fra farvemarkeringen til højre i tabellen øger det sandsynligheden for at være i 

job, hvis man overvejede sine jobmuligheder allerede før studiestart eller i løbet af ens 

bacheloruddannelse. Desuden har det en positiv betydning for ens jobchancer, jo længere man 

har haft et studiejob under uddannelsen. 

 

Figur 12: Betydningen af arbejdsmarkedsfokus samt erhvervserfaring for at opnå beskæftigelse 

 

 

 
Note: Baserer sig på kandidaternes svar på Hvornår begyndte du at overveje dine jobmuligheder som færdiguddannet arkitekt?, Hvor 

lang tid har du været i studierelevant praktik i løbet af din uddannelse (fx på en arkitektvirksomhed eller i en kommunal forvaltning)? 

samt Hvor lang tid har du haft studierelevant arbejde i løbet af din uddannelse (fx på en arkitektvirksomhed eller i en kommunal 
forvaltning)?  Kandidaterne har i første spørgsmål kunnet svare på en fempunktskala fra 'slet ikke' (1) til 'i meget høj grad' (5). I de to 

øvrige spørgsmål har de kunnet angive et antal måneder. Der er udført en statistisk korrelationsanalyse, hvor man beregner, i hvilken 

grad der er statistisk sammenhæng mellem på den ene side fx hvor længe man har været i praktik og på den anden side om man er i 

beskæftigelse. De grønne felter i kolonnen yderst til højre indikerer, at der er statistisk signifikant sammenhæng mellem det 

pågældende forhold og så det at være i beskæftigelse. De lyseblå felter yderst til højre i indikerer, at der ikke er en sådan 

sammenhæng. 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt kandidater samt statistisk korrelationsanalyse. 

 

3.3.3 Kandidaternes veje til job og aftagernes rekrutteringskanaler 

Af Figur 13 fremgår hhv. kandidaternes vej til det første arkitektfaglige job samt aftagernes 

foretrukne rekrutteringskanaler, når de ønsker at ansætte arkitekter. Netværk er den klart 

vigtigste vej til det første job for kandidaterne (46 procent), hvorimod eksempelvis det at sende 

en uopfordret ansøgning eller søge et opslået job nævnes af langt færre (hhv. 21 og 14 procent). 

Dette billede spejles af aftagerne, hvor hele 74 procent lægger stor vægt på personlige netværk i 

rekrutteringen af arkitekter til virksomheden, hvorimod mere traditionelle rekrutteringskanaler, 

fx annoncering eller uopfordrede henvendelser anvendes af klart færre. 
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Figur 13: Kandidaternes vej til det første arkitektfaglige job samt aftagernes rekrutteringskanaler 

 

 

 

 
Note: Baserer sig på procentfordelingen af kandidaternes svar på Hvordan fik du dit første arkitektfaglige job? samt af aftagernes svar 

på Hvordan rekrutterer I arkitekter? Kandidaterne har kunnet vælge én blandt en række svarmuligheder angående, hvordan de fik 

deres første arkitektfaglige job, mens aftagerne er blevet bedt om at vurdere, i hvilken grad de anvender forskellige 

rekrutteringskanaler. Hver rekrutteringskanal har de skulle vurdere på en fempunktskala fra 'slet ikke' (1) til 'i meget høj grad' (5), og 
i figuren er vist den procentdel, der svarede 'meget høj grad' eller 'høj grad', hvorfor søjlerne for aftagernes svar summer til mere end 

100 procent.  

Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt kandidater og aftagere samt Rambøll-analyse. 

 

 

3.3.4 Hvad aftagerne lægger vægt på, når de rekrutterer 

I Figur 14 ses det, hvilke forhold aftagerne lægger vægt på, når der rekrutteres arkitekter til 

deres virksomhed. De vigtigste forhold er personlige anbefalinger samt erfaringer fra 

studierelevant arbejde samt fra praktikophold i Danmark. Udlandsophold nævnes kun af 20 

procent af aftagerne. 

 

Det fremgår, at kun lidt under hver tredje aftager i meget høj grad eller i høj grad lægger vægt 

på 'En god afgangsbedømmelse', samt at kun lidt under hver fjerde vægter 'Temaet/fokus i 

afgangsprojektet'. Dette er tankevækkende, når det tages i betragtning hvor meget arbejdet med 

afgangsprojektet fylder for langt de fleste arkitektstuderende. 
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Figur 14: Hvad aftagerne lægger vægt på, når de rekrutterer arkitekter 

 

 

 
Note: Baserer sig på procentfordelingen af aftagernes svar på I hvilken grad lægger virksomheden vægt på følgende forhold, når I 

rekrutterer arkitekter? Aftagerne er blevet bedt om at vurdere, i hvilken grad de lægger vægt på forskellige forhold. For hvert forhold 

har de skulle vurdere på en fempunktskala fra 'ingen betydning' (1) til 'meget stor betydning' (5), og i figuren er vist den procentdel, 

der svarede 'meget stor betydning' eller 'stor betydning', hvorfor søjlerne summer til mere end 100 procent.  

Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt aftagere samt Rambøll-analyse. 

 

 

3.3.5 Uddannelsens evne til at forberede kandidaterne til arbejdsmarkedet 

Figur 15 illustrerer kandidaternes svar, ang. i hvilken grad de oplever, at deres arkitekt-

uddannelse har klædt dem på til at indtræde på arbejdsmarkedet på en række punkter. Generelt 

er indtrykket, at kandidaterne kun i mindre grad oplever, at uddannelsen forbereder dem på at 

træde ind på arbejdsmarkedet, særligt hvad angår jobsøgning, arbejdsnormer og krav samt 

forståelse af fremtidige kompetencekrav. Ved alle disse forhold er det kun mellem 15 og 40 

procent, der i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad oplever at være blevet forberedt 

igennem deres uddannelse. Hvad angår kendskab til jobmuligheder er billedet mere positivt, hvor 

over halvdelen af kandidaterne oplever at være klædt på til dette på uddannelsen. 
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Figur 15: Uddannelsens evne til at forberede kandidaterne til arbejdsmarkedet 

 

 

 
Note: Baserer sig på procentfordelingen af kandidaternes svar på I hvilken grad har din uddannelse på arkitektskolen forberedt dig på 

arbejdsmarkedet, hvad angår følgende? Kandidaterne er blevet bedt om at vurdere en række forhold. Hvert forhold har de skulle 

vurdere på en fempunktskala fra 'slet ikke' (1) til 'i meget høj grad' (5), og i figuren er vist de forskellige procentdele, som det også 

fremgår af signaturforklaringen under figuren.  

Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt kandidater samt Rambøll-analyse. 

 

 

 

3.4 Efteruddannelse 

I dette hovedafsnit ser vi nærmere på relationen mellem kandidaternes ønsker til efter-

uddannelse og aftagernes vurdering af, inden for hvilke kompetencer arkitekterne især skal tage 

efteruddannelse i de kommende 3 år, hvis de skal være bedst muligt rustet til at håndtere 

fremtidige arbejdsopgaver. Vi belyser desuden, hvordan hhv. kandidater og aftagere ser på 

barriererne for efteruddannelse. 

 

Den overordnede konklusion på dette afsnit er, at kandidaterne og aftagerne er ganske enige 

om, hvilke kompetencer der efteruddannelsesmæssigt bør prioriteres, og at dette især drejer sig 

generelle arbejdsmarkedskompetencer som projektledelse og samarbejdsevner såvel som 

moderne arkitektkompetencer som digital værktøjsanvendelse og teknologi/projektudførelse. 

Endelig er konklusionen vedr. barrierer for efteruddannelse, at kandidaterne og aftagerne er 

enige om en del af disse, men at kandidaterne oplever at lidt flere forhold udgør barrierer for at 

tage efteruddannelse.  

 

 

3.4.1 Kandidaternes ønsker i forhold til efteruddannelse og aftagernes vurdering af efteruddannelsesbehovet 

Figur 16 viser relationen mellem på den ene side de kompetencer, som kandidaterne ønsker at 

efteruddanne sig inden for, og på den anden side de kompetencer, som aftagerne vurderer, at 

arkitekterne ansat hos dem bør efteruddanne sig inden for, hvis de skal være rustet til at 

håndtere fremtidige arbejdsopgaver. På figuren er hver kompetence plottet ind på den vandrette 

akse efter, hvor stor procentdel af kandidaterne, der svarer de ønsker at tage efteruddannelse 

inden for en given kompetence. På den lodrette akse er kompetencerne plottet ind i forhold til, 

hvor stor procentdel af aftagerne, der vurderer, at arkitekterne i virksomheden i høj eller meget 

høj grad bør efteruddanne sig inden for den pågældende kompetence. 

 

Som det fremgår af figuren er der ganske stor overensstemmelse mellem kandidaterne og 

aftagernes vurderinger. På figuren er med en rød ring fremhævet de kompetencer, som både 

kandidater og aftagere vurderer til at være vigtigst. Det ses, at begge grupper lægger størst 
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vægt på projektledelse, digital værktøjsanvendelse, teknologi/projektudførelse, samarbejdsevner 

og formidling. 

 

 

Figur 16: GAP-analyse af kandidaters kompetencemæssige ønsker til efteruddannelse versus aftagernes 
vurdering af det kompetencemæssige behov for efteruddannelse 

 
Note: Baserer sig på kandidaternes svar på Inden for hvilke af følgende kompetencer ønsker du at tage efteruddannelse? samt 

procentfordelingen af aftagernes svar på I hvilken grad bør arkitekterne ansat i virksomheden i de kommende 3 år tage 

efteruddannelse inden for følgende kompetencer, hvis de skal være bedst muligt rustet til at håndtere fremtidige arbejdsopgaver? 

Kandidaterne har kunnet krydse af, hvilke kompetencer de ønsker at tage efteruddannelse inden for, mens aftagerne har kunnet afgive 

svar på en fempunktskala fra 'slet ikke' (1) til 'i meget høj grad' (5). I figuren er kompetencerne plottet efter, hvor stor procentdel af 
kandidaterne, som har sat kryds ved hver kompetence samt hvor stor procentdel af aftagerne, der har svaret enten 'i meget høj grad' 

eller 'i høj grad' til hver kompetence. 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt kandidater og aftagere samt Rambøll-analyse. 

 

 

3.4.2 Barrierer for at tage efteruddannelse 

Endelig illustrerer Figur 17 relationen mellem de forskellige forhold, som hhv. kandidater og 

aftagere oplever som barrierer for efteruddannelse. Som det fremgår, er kandidater og aftagere 

ret enige om at se deltagerbetaling, mangel på tid samt at en efteruddannelse ikke udbydes på 

deltid som nogle af de største barrierer for efteruddannelse. Kandidaterne er generelt lidt mere 

pessimistiske end aftagerne, hvad angår barrierer for efteruddannelse, og fremhæver i højere 

grad end aftagerne besværet ved at søge om optagelse samt mangel på kultur for efter-

uddannelse som nævneværdige barrierer. 
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Figur 17: GAP-analyse af kandidaters vurdering af barrierer for efteruddannelse versus aftagernes 
vurdering  

 
Note: Baserer sig på procentfordelingen af kandidaternes svar på Hvor enig eller uenig er du i, at følgende barrierer begrænser dine 

muligheder for at tage efteruddannelse? Samt aftagernes svar på Hvor enig eller uenig er du i, at følgende barrierer begrænser 

mulighederne for, at arkitekterne i virksomheden tager efteruddannelse? Såvel kandidater som aftagere har kunnet afgive svar på en 

fempunktskala fra 'Helt uenig' (1) til 'Helt enig' (5). 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelser blandt kandidater og aftagere samt Rambøll-analyse. 
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4. GENNEMGANG AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 

4.1 Arkitektkandidaterne og aftagerne 

Dette kapitel indeholder en afrapportering af svar på spørgsmål om kandidaternes og aftagernes 

sammensætning, som er stillet til dem i forbindelse med undersøgelsen.  

 

 

4.1.1 Arkitektkandidaternes sammensætning 

 

Af Tabel 3 fremgår fordelingen af kandidaternes svar på, hvilken af de to arkitektskoler de har 

deres kandidatuddannelse fra.  

 

1.1 Tabel 3: Fra hvilken af de to arkitektskoler har du afsluttet din kandidatuddannelse som 

arkitekt? (pct.) 

  

Kunstakademiets Arkitektskole i København (cand.arch) 54 

Arkitektskolen i Aarhus (cand.arch) 46 

Jeg har ikke afsluttet en kandidatuddannelse på en af de to skoler 0 

Total 100 

Antal i alt 601 

 

54 pct. af arkitektkandidaterne er uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole i København, 

imens 46 pct. kommer fra Arkitektskolen i Aarhus. Ingen af respondenterne er stadig under 

uddannelse, hvilket stemmer overens med undersøgelens målgruppe.  

 

 

Af Tabel 4 fremgår kandidaternes svar på spørgsmålet om, hvilket køn vedkommende har. 

 

1.2 Tabel 4: Hvad er dit køn? (pct.) 

  

Mand 43 

Kvinde 57 

Total 100 

Antal i alt 601 

 

43 pct. af kandidaterne er mænd, imens 57 pct. af dem er kvinder.  
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Af Tabel 5 fremgår kandidaternes aldersfordeling ved afgang fra arkitektskolen. 

 

1.3 Tabel 5: Arkitektkandidaternes alder ved afgang fra arkitektskolen (pct.) 

  

27 år eller under 35 

Imellem 28 og 30 år 41 

Imellem 31 og 35 år 18 

36 år eller over 4 

Ønsker ikke at oplyse 2 

Total 100 

Gennemsnit 30,3 

Antal i alt 601 

 

76 pct. af kandidaterne befinder sig i aldersgruppen 30 år eller under ved deres afgang fra 

arkitektskolen. 20 pct. befinder sig i alderen 31 til 35 år, imens 4 pct. er 36 år eller over.  

 

 

Af Tabel 6 fremgår fordelingen af kandidaternes svar på, hvilken adgangsgivende uddannelse, 

som de havde før deres optagelse på arkitektskolen. 

 

1.4 Tabel 6: Hvilken adgangsgivende uddannelse havde du før optagelse på arkitektskolen? (pct.) 

  

Dansk gymnasial uddannelse 83 

Bygningskonstruktøruddannelsen 5 

Udenlandsk gymnasial uddannelse 10 

Andet 7 

Ved ikke/husker ikke 0 

Antal i alt 601 

*Der er tale om et multipelt spørgsmål, hvor respondenterne kan flere svarmuligheder. Derfor kan 

den totale mængde af svar også overgå 100 procent. 

 

Hovedparten af kandidaterne har haft en dansk gymnasial uddannelse som den adgangsgivende 

uddannelse til arkitektskolen (83 pct.). 10 pct. har haft en udenlandsk gymnasial uddannelse, 

imens 5 pct. har bygningskonstruktøruddannelsen som den adgangsgivende uddannelse.  

  



 

Rapport  

 

 

 

 
 
 

27 

 

Af Tabel 7 fremgår kandidaternes svar på, hvilke uddannelsesretninger de har valgt under deres 

kandidatuddannelse på arkitektskolen. 

 

1.5 Tabel 7: Hvilken eller hvilke uddannelsesretninger tog du med din kandidatuddannelse? (pct.) 

  

Bygningskunst 66 

By- og landskabsplanlægning 22 

Møbelkunst 6 

Industrielt design 7 

Transformation og Restaurering 15 

Andet 8 

Ved ikke/kan ikke huske 0 

Antal i alt 601 

*Der er tale om et multipelt spørgsmål, hvor respondenterne kan flere svarmuligheder. Derfor kan 

den totale mængde af svar også overgå 100 procent. 

 

Størstedelen af kandidaterne tog uddannelsesretningen Bygningskunst i forbindelse med deres 

kandidatuddannelse (65 pct.). Derefter er henholdsvis By- og Landskabsplanlægning (22 pct.) 

samt Transformation og Restaurering (15 pct.) de næstmest populære uddannelsesretninger. De 

mindst populære uddannelsesretninger er industrielt design (7 pct.) samt transformation og 

møbelkunst (6 pct.). 8 pct. af kandidaterne har svaret andet, hvor de har angivet en lang række 

forskellige uddannelsesretninger, herunder f.eks. grafisk design, bæredygtighed samt proces og 

metode. 

 

Af Tabel 8 fremgår kandidaternes svar på, hvor lang tid de var om at gennemføre deres samlede 

uddannelse til arkitekt.  

 

1.6 Tabel 8: Hvor lang tid var du om at gennemføre din samlede uddannelse til arkitekt fra 

indskrivning på bacheloruddannelse til afslutning af kandidatuddannelse? (pct.) 

  

5 år eller under 26 

Imellem 5 og 5,5 år 32 

Imellem 5,5 og 6 år 27 

Over 6 år 14 

Ved ikke/Ønsker ikke at svare 2 

Total 100 

Antal i alt 601 

 

Det fremgår, at 26 pct. af kandidaterne har gennemført hele arkitektuddannelsen på de 

normerede 5 år eller under. 32 pct. har brugt imellem 5 til 5,5 år på uddannelsen, imens 27 pct. 

har brugt imellem 5,5 til 6 år. Slutteligt har 14 pct. af kandidaterne brugt over 6 år på 

uddannelsen.  
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Af Tabel 9 fremgår kandidaternes svar på, hvor lang tid de har haft studierelevant arbejde i løbet 

af deres uddannelse. 

 

1.7 Tabel 9: Hvor lang tid har du haft studierelevant arbejde i løbet af din uddannelse? (pct.) 

  

Under 1 år 26 

Imellem 1 og 3 år 33 

3 år eller over 20 

Ikke haft studierelevant arbejde 13 

Ved ikke/Ønsker ikke at svare 7 

Total 100 

Antal i alt 601 

 

26 pct. af kandidaterne har haft under et års studierelevant arbejde i løbet af deres uddannelse, 

imens en tredjedel har haft imellem 1 til 3 års arbejde (33 pct.). 20 pct. af kandidaterne har haft 

studierelevant arbejde i 3 år eller mere under deres uddannelse, imens at 13 pct. ikke har haft et 

studierelevant arbejde.    

 

 

Af Tabel 10 fremgår kandidaternes svar på, hvor lang tid de har været i studierelevant praktik i 

løbet af deres uddannelse. 

 

1.8 Tabel 10: Hvor lang tid har du været i studierelevant praktik i løbet af din? (pct.) 

  

0,5 år eller under 63 

Imellem 0,5 år til 1 år 16 

Over 1 år 6 

Ikke haft studierelevant praktik 13 

Ved ikke/Ønsker ikke at svare 2 

Total 100 

Antal i alt 601 

 

63 pct. af kandidaterne angiver, at de har haft et studierelevant praktikforløb på et halvt år eller 

under i løbet af deres uddannelse. 16 pct. giver udtryk for, at de har haft et praktikforløb på 

imellem et 0,5 og 1 år, imens 6 pct. har haft et forløb på over 1 år. De resterende 13 pct. har 

ikke været i studierelevant praktik. 
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Af Tabel 11 fremgår kandidaternes svar på, hvilke af følgende muligheder, som de har benyttet 

under deres uddannelse. 

 

1.9 Tabel 11: Hvilke af følgende muligheder benyttede du dig af under din uddannelse til arkitekt? 

(pct.) 

  

Praktikophold hos dansk arbejdsgiver 63 

Praktikophold hos arbejdsgiver i udlandet  30 

Studieophold på anden arkitektskole eller universitet i Danmark 4 

Studieophold på arkitektskole eller universitet i udlandet 22 

Jeg var hverken i praktik eller på studieophold på andre skoler 10 

Ved ikke 0 

Antal i alt 601 

*Der er tale om et multipelt spørgsmål, hvor respondenterne kan flere svarmuligheder. Derfor kan 

den totale mængde af svar også overgå 100 procent. 

 

63 pct. af kandidaterne tilkendegiver, at de har benyttet sig af praktikophold hos en dansk 

arbejdsgiver, imens 30 pct. har været på et praktikophold hos en arbejdsgiver i udlandet. 22 pct. 

har været på et studieophold ved en arkitektskole eller universitet i udlandet, hvorimod at kun 4 

pct. af kandidaterne har haft studieophold på en anden arkitektskole eller universitet i Danmark. 

10 pct. har aldrig været i praktik eller studieophold på andre skoler.  

 

 

Af Tabel 12 fremgår kandidaternes svar på, hvilke af følgende sektorer, som de allerhelst vil 

arbejde i.  

 

1.10 Tabel 12: I hvilke af følgende sektorer vil du allerhelst arbejde? (pct.) 

  

Privat arkitektvirksomhed (fx tegnestue) 79 

Anden privat virksomhed, der beskæftiger sig med arkitektfaglige 

områder (fx bygge- og boligselskab, entreprenør, industrivirksomhed 

mv.) 

28 

Kommune (fx forvaltning for teknik, planlægning eller miljø) 22 

Anden privat virksomhed, der ikke beskæftiger sig med 

arkitektfaglige områder  
18 

Staten 18 

Region 9 

Privat ingeniørvirksomhed 8 

Kommunal virksomhed (fx kraft-varmeselskab eller 

ejendomsselskab) 
4 

Andet 18 

Ønsker ikke at svare 1 

Ved ikke 2 

Antal i alt 517 

*Der er tale om et multipelt spørgsmål, hvor respondenterne kan flere svarmuligheder. Derfor kan 

den totale mængde af svar også overgå 100 procent. 
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En privat arkitektvirksomhed er den mest eftertragtede arbejdsplads for arkitektkandidaterne, 

hvilket 79 pct. af dem angiver. Dernæst vurderer 28 pct. af kandidaterne, at de allerhelst vil 

arbejde ved en anden privat virksomhed, som beskæftiger sig med arkitektfaglige områder. 

Herefter er det kommuner (22 pct.), andre ikke-arkitektfaglige private virksomheder (18 pct.) 

samt staten (18 pct.), som er de mest eftertragtede. Til sidst vurderer 8 pct. af kandidaterne, at 

de allerhelst vil arbejde i private ingeniørvirksomheder, imens kun 4 pct. allerhelst vil arbejde i 

kommunale virksomheder.   

18 pct. af kandidaterne har svaret andet, hvor de har angivet en lang række forskellige sektorer, 

som blandt andet inkluderer kunst- og designbranchen, undervisning eller sin egen virksomhed. 

 

 

Af Tabel 13 fremgår kandidaternes svar på, hvilke af følgende områder, som de helst vil arbejde 

ved. 

 

1.11 Tabel 13: På hvilke af følgende områder vil du allerhelst arbejde? (pct.) 

  

Bygningskunst 67 

By- og landskabsplanlægning (fx byudvikling, kvarterløft mv.) 42 

Transformation og restaurering 31 

Møbelkunst 16 

Industrielt design 14 

Andet 21 

Ønsker ikke at svare 1 

Ved ikke 0 

Antal i alt 601 

*Der er tale om et multipelt spørgsmål, hvor respondenterne kan flere svarmuligheder. Derfor kan 

den totale mængde af svar også overgå 100 procent. 

 

67 pct. af kandidaterne vil allerhelst arbejde med bygningskunst. Dernæst foretrækker 42 pct. af 

kandidaterne at arbejde med by- og landskabsplanlægning, imens 31 pct. allerhelst vil arbejde 

med transformation og restaurering. Omvendt vil kun 16 pct. og 14 pct. arbejde med henholdsvis 

møbelkunst og industrielt design. 

21 pct. af kandidaterne har svaret andet, hvor de har angivet en lang række forskellige arbejds-

områder, som blandt andet inkluderer kunst- og designbranchen, undervisning eller sin egen 

virksomhed. 
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Af Tabel 14 fremgår fordelingen af kandidaternes svar på, i hvilken grad  forskellige faktorer har 

haft indflydelse på hvilke områder, som de allerhelst vil arbejde med. 

 

Tabel 14: I hvilken grad har følgende haft indflydelse på, hvilke(t) område(r) du allerhelst vil 

arbejde på? (pct.) 

 Slet 

ikke 

I mindre 

grad 

I nogen 

grad 

I høj 

grad 

I meget 

høj grad 

Ved 

ikke Antal 

Medstuderende 13 16 32 26 11 1 601 

Studievejledningen på 

skolen 

72 19 4 3 1 2 601 

Undervisere på skolen 15 15 28 26 14 1 601 

Karrierearrangementer på 

skolen 

57 24 12 3 0 3 601 

Netværk fra afgangs- eller 

andre projekter 

26 20 24 19 9 2 601 

Netværk fra praktikophold 21 12 22 23 19 3 601 

Netværk fra studiejob 24 16 22 20 16 4 601 

Arkitektforeningen 60 25 11 2 0 2 601 

Arkitektforbundet 60 26 9 2 0 2 601 

Potentielle arbejdsgivere 12 12 27 33 14 2 601 

 

Næsten halvdelen af kandidaterne har angivet, at potentielle arbejdsgivere i høj eller meget høj 

grad har haft indflydelse på de områder, hvor de allerhelst vil arbejde (47 pct.). Hernæst er det 

netværk fra praktikophold og undervisere på skolen, som har haft størst indflydelse, hvilket 

henholdsvis 42 og 40 pct. har angivet i høj eller meget høj grad. Dernæst er det medstuderende 

(37 pct.), netværk fra studiejob (36 pct.) samt netværk fra afgangs- eller andre projekter (28 

pct.), som har haft størst indflydelse, når man ser på, hvad kandidaterne har angivet i høj og 

meget høj grad. Slutteligt ser det ikke ud til, at Arkitektforbundet og Arkitektforeningen har haft 

indflydelse på kandidaternes valg af foretrukne arbejdsområde, hvor 60 pct. har angivet, at de 

slet ikke har haft indflydelse.  

 

 

4.1.2 Arkitektaftagernes sammensætning 

 

Af Tabel 15 fremgår aftagernes svar på, hvor mange ansatte der er i deres virksomhed. 

 

Tabel 15: Hvor mange ansatte er der i virksomheden? (pct.) 

  

Under 10 ansatte 19 

10-49 ansatte 47 

50-249 ansatte 22 

250-499 ansatte 4 

500-999 ansatte 0 

1.000 ansatte eller flere 7 

Ved ikke/ønsker ikke at svare 2 

Total 100 

Antal i alt 121 
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Næsten halvdelen af aftagerne har angivet, at de har imellem 10 og 49 ansatte i deres 

virksomhed (47 pct.). 22 pct. af aftagerne har imellem 50 og 249 ansatte, imens 19 pct. har 

under 10 ansatte i deres virksomhed. 7 pct. har 1.000 ansatte eller flere, og 4 pct. har imellem 

250 og 499 ansatte. 

 

 

Af Tabel 16 fremgår fordelingen af aftagernes svar på, hvilken sektor de tilhører.  

 

Tabel 16: Hvilken sektor tilhører virksomheden? (pct.) 

  

Staten 10 

Region 1 

Kommune 14 

Kommunal virksomhed 2 

Privat arkitektvirksomhed 56 

Privat ingeniørvirksomhed 3 

Anden privat virksomhed 11 

Ønsker ikke at svare 3 

Total 100 

Antal i alt 121 

 

Over halvdelen af aftagervirksomhederne er private arkitektvirksomheder (56 pct.). Den 

næsthyppigste type af aftagere findes i kommunerne, hvor 14 pct. er placeret. 11 pct. af 

aftagerne er en anden privat virksomhed, og yderligere 10 pct. tilhører staten. Det er kun 3 pct. 

og 2 pct. af aftagerne, som tilhører henholdsvis en privat ingeniørvirksomhed og en kommunal 

virksomhed. 

 

 

Af Tabel 17 fremgår aftagernes svar på, hvilken af følgende kategorier, der bedst beskriver deres 

virksomhed. 

 

Tabel 17: Hvilken af følgende kategorier beskriver bedst virksomheden? (pct.) 

  

Bygningskunst, fx projektering af bygninger, broer mv. 35 

By- og landskabsplanlægning, fx byudvikling, kvarterløft 

mv. 

17 

Møbelkunst 0 

Industrielt design 1 

Restaurering, fx restaurering af bygninger 9 

Administration, byggesagsbehandling, udbud mv. 15 

Andet 20 

Ved ikke/kan ikke huske 3 

Total 100 

Antal i alt 121 

 



 

Rapport  

 

 

 

 
 
 

33 

 

35 pct. af aftagerne mener, at bygningskunst er den kategori, som beskriver virksomhed bedst. 

17 pct. angiver by- og landskabsplanlægning, imens 15 pct. har svaret, at administration m.m. 

er den kategori, der beskriver virksomheden bedst. 9 pct. har tilkendegivet, at restaurering 

beskriver bedst, hvorimod at kun 1 pct. og 0 pct. har angivet henholdsvis industrielt design og 

møbelkunst. 20 pct. af aftagerne har svaret andet, hvor især forskellige former for bygherre-

rådgivning er fremhævet som en ekstra kategori.  

 

 

Af Tabel 18 fremgår aftagernes svar på, hvilken region virksomheden befinder sig i. 

 

Tabel 18: I hvilken region ligger virksomheden? (pct.) 

  

Region Hovedstaden 60 

Region Sjælland 8 

Region Syddanmark 5 

Region Midtjylland 22 

Region Nordjylland 4 

I udlandet 0 

Total 100 

Antal i alt 121 

 

Det fremgår, at hovedparten af aftagervirksomhederne befinder sig i Region Hovedstaden (60 

pct.). 22 pct. befinder sig i Region Midtjylland, imens 8 pct. befinder sig i Region Sjælland. 

Herefter befinder 5 pct. og 4 pct. sig i henholdsvis Region Syddanmark og Region Nordjylland. 
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4.2 Beskæftigelse 

Dette kapitel indeholder en afrapportering af svar på spørgsmål om kandidaternes beskæftigelse 

og ledighed, som er stillet til aftagere og kandidater i forbindelse med undersøgelsen.  

 

4.2.1 Kandidaternes synspunkt: Beskæftigelse 

 

Af Tabel 19 fremgår kandidaternes svar på, hvilke af følgende kategorier, der bedst beskriver 

deres nuværende beskæftigelsessituation. 

 

1.12 Tabel 19: Hvilken af de følgende kategorier beskriver bedst din nuværende beskæftigelse? 

(pct.) 

  

Fastansat 55 

Kontrakt- eller projektansat 10 

Ansat i vikariat 1 

Job med løntilskud 3 

Ansat i virksomhedspraktik 1 

Freelance 3 

Sygemeldt fra job (modtager sygedagpenge) 0 

Selvstændig 7 

Ph.d.-studerende 2 

Ledig (modtager a-dagpenge, kontanthjælp, barselsdagpenge eller 

lign.) 

12 

Ledig, men sygemeldt (modtager sygedagpenge) 0 

Under uddannelse (og arbejder ikke ved siden af) 0 

På barselsorlov/forældreorlov fra job 4 

Hjemmegående 0 

Medarbejdende ægtefælle 0 

Førtidspensionist eller lign. 0 

Ønsker ikke at svare 0 

Total 100 

Antal i alt 601 

 

Størstedelen af kandidaterne betegner sig selv som fastansatte (55 pct.). Herefter betegner de 

sig næsthyppigst som ledige (12 pct.) samt kontrakt- og projektansatte (10 pct.). Efterfølgende 

er selvstændig (7 pct.), barselsorlov (4 pct.), freelance (3 pct.), job med løntilskud (3 pct.), 

Ph.d.-studerende (2 pct.), ansat i vikariat (1 pct.) og ansat i virksomhedspraktik (1 pct.) de 

hyppigst forekommende kategorier i nævnte rækkefølge. 
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Af Tabel 20 fremgår kandidaternes svar på, hvilke af følgende kategorier, der bedst beskriver 

deres nuværende job. 

 

Tabel 20: Hvilken af følgende kategorier beskriver bedst dit nuværende job? (pct.) 

  

Bygningskunst 36 

By- og landskabsplanlægning (fx byudvikling, kvarterløft mv.) 23 

Møbelkunst 3 

Industrielt design 4 

Transformation og restaurering 9 

Andet 25 

Ønsker ikke at svare 0 

Ved ikke 0 

Total 100 

Antal i alt 520 

 

Lidt over en tredjedel af kandidaterne angiver, at de arbejder med bygningskunst (36 pct.), 

imens 23 pct. beskæftiger sig med by- og landskabsplanlægning. 9 pct. arbejder med 

transformation og restaurering, hvorimod at 4 pct. og 3 pct. arbejder med henholdsvis industrielt 

design og møbelkunst. 25 pct. af kandidaterne har også svaret andet, hvor de typisk 

forekommende svar er grafisk design, formidling, projektledelse og bygherrerådgivning.  

 

 

Af Tabel 21 fremgår kandidaternes svar på, hvilken sektor de arbejder i. 

 

 Tabel 21: I hvilken sektor arbejder du? (pct.) 

  

Staten 5 

Region 0 

Kommune (fx forvaltning for teknik, planlægning eller miljø) 13 

Kommunal virksomhed (fx kraft-varmeselskab eller 

ejendomsselskab) 

0 

Privat arkitektvirksomhed (fx tegnestue) 55 

Privat ingeniørvirksomhed 3 

Anden privat virksomhed, der beskæftiger sig med arkitektfaglige 

områder 

9 

Anden privat virksomhed, der ikke beskæftiger sig med 

arkitektfaglige områder  

4 

Andet 11 

Ønsker ikke at svare 0 

Total 100 

Antal i alt 520 

 

Over halvdelen af kandidaterne angiver, at de arbejder i en privat arkitektvirksomhed (55 pct.), 

imens 13 pct. arbejder i en kommune. 9 pct. har svaret, at de arbejder i en anden privat 

virksomhed, der beskæftiger sig med arkitektfaglige områder, og de resterende kandidater 
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fordeler sig imellem staten (5 pct.), andre private virksomheder, der ikke beskæftiger sig med 

arkitektfaglige områder (4 pct.) og private ingeniørvirksomheder (3 pct.). Ydermere har 11 pct. 

svaret andet, hvor de hyppigst forekommende bemærkninger omhandler forskellige former for 

selvstændige virksomheder. 

 

 

Af Tabel 22 fremgår kandidaternes svar på, hvor deres primære arbejdssted befinder sig. 

 

Tabel 22: Hvor ligger dit primære arbejdssted, altså det arbejdssted hvor du i en 

gennemsnitsmåned tilbringer flest timer, når du er på arbejde? (pct.) 

  

Region Hovedstaden 55 

Region Sjælland 4 

Region Syddanmark 6 

Region Midtjylland 24 

Region Nordjylland 1 

I udlandet 9 

Total 100 

Antal i alt 518 

 

Flertallet af kandidaternes primære arbejdssted befinder sig i Region Hovedstaden (55 pct.), og 

herefter arbejder flest i Region Midtjylland (24 pct.). Herefter har 9 pct. af kandidaterne deres 

primære arbejdssted i udlandet, imens at de resterende befinder sig i Region Syddanmark (6 

pct.), Region Sjælland (4 pct.) og Region Nordjylland (1 pct.). 

 

 

Af Tabel 23 fremgår kandidaternes svar på, hvor længe de har haft deres nuværende job. 

 

Tabel 23: Hvor længe har du haft dit nuværende job - eksklusiv evt. perioder med orlov fx 

pga. sygdom eller barsel? (pct.) 

  

1 år eller under 33 

Imellem 1 og 2 år 23 

Imellem 2 og 3 år 15 

Over 3 år 28 

Total 100 

Antal i alt 518 

 

Det fremgår, at en tredjedel af kandidaterne har været i deres nuværende job i 1 år eller under 

(33 pct.). 23 pct. har været ansat i deres nuværende job i imellem 1 til 2 år, imens 15 pct. har 

været ansat imellem 2 til 3 år. Slutteligt har 28 pct. af kandidaterne haft jobbet i over 3 år. 
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4.2.2 Kandidaternes synspunkt: Ledighed 

 

Af Tabel 24 fremgår de ledige kandidaters svar på, hvor længe de har været uden job siden deres 

afgang fra arkitektskolen. 

 

Tabel 24: Hvor længe har du været uden job, siden du tog afgang? (pct.) 

  

1 år eller under 40 

Imellem 1 og 2 år 21 

Imellem 2 og 3 år 25 

Over 3 år 15 

Total 100 

Antal i alt 85 

 

40 pct. af kandidaterne har været uden job i 1 år eller under, siden de tog deres afgang, imens 

21 pct. har været ledige imellem 1 til 2 år. 25 pct. har været ledige imellem 2 til 3 år, og 

resterende 15 pct. af kandidaterne har været ledige i over 3 år. 

 

 

Af Tabel 25 fremgår de ledige kandidaters vurdering af, hvor sandsynligt det er, at de bliver 

ansat i et arkitektfagligt job inden for de næste 6 måneder.  

 

1.13 Tabel 25: I hvilken grad er det sandsynligt, at du inden for de næste 6 måneder bliver ansat i 

et arkitektfagligt job? (pct.) 

  

Slet ikke 4 

I mindre grad 16 

I nogen grad 36 

I høj grad 22 

I meget høj grad 12 

Ved ikke 9 

Total 100 

Antal i alt 85 

 

36 pct. af de ledige kandidater vurderer i høj eller meget høj grad, at det er sandsynligt, at de 

bliver ansat i et arkitektfagligt job inden for næste 6 måneder. Omvendt vurderer 20 pct. af de 

ledige kandidater, at det i mindre grad eller slet ikke er sandsynligt, at det sker. 
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Af Tabel 26 fremgår de ledige kandidaters vurdering af, hvor sandsynligt det er, at de bliver 

ansat i et ikke-arkitektfagligt job indenfor de næste 6 måneder. 

 

1.14 Tabel 26: I hvilken grad er det sandsynligt, at du inden for de næste 6 måneder bliver ansat i 

et ikke-arkitektfagligt job? (pct.) 

  

Slet ikke 14 

I mindre grad 31 

I nogen grad 25 

I høj grad 8 

I meget høj grad 4 

Ved ikke 18 

Total 100 

Antal i alt 84 

 

12 pct. af de ledige kandidater vurderer, at det i høj eller meget høj grad er sandsynligt, at de 

bliver ansat i et ikke-arkitektfagligt job inden for de næste 6 måneder. På den anden side mener 

45 pct., at det i mindre grad eller slet ikke er sandsynligt, at de bliver ansat i en sådan stilling. 

  

 

Af Tabel 27 fremgår de ledige kandidaters svar på, hvor de primært søger job geografisk. 

 

1.15 Tabel 27:  Hvis du søger job for tiden, hvor søger du så primært geografisk? (pct.) 

  

Region Hovedstaden 53 

Region Sjælland 6 

Region Syddanmark 1 

Region Midtjylland 22 

Region Nordjylland 1 

I udlandet 11 

Søger ikke job 6 

Total 100 

Antal i alt 84 

 

Det fremgår, at lidt over halvdelen af de ledige kandidater primært søger job i Region 

Hovedstaden (53 pct.), imens 22 pct. primært søger job i Region Midtjylland. 11 pct. søger job i 

udlandet, og 6 pct. søger job i Region Sjælland. Slutteligt tilkendegiver 6 pct. af de ledige, at de 

ikke søger job. 
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4.2.3 Aftagernes synspunkt: Kandidaternes beskæftigelse 

 

Af Tabel 28 fremgår aftagernes svar på, hvor mange arkitekter i virksomheden, der er uddannet 

fra en af de to arkitektskoler i Aarhus og København, og som har taget deres afgang i perioden 

2006 til 2013. 

 

Tabel 28: Hvor mange arkitekter er ansat i virksomheden, der er uddannet fra en af de to 

arkitektskoler i Aarhus og København, og som har taget deres afgang i perioden 2006 til 

2013? (pct.) 

  

0 0 

1-5 72 

6-10 8 

11-30 14 

31-50 3 

51-100 3 

Flere end 100 1 

Total 100 

Antal i alt 121 

 

Det fremgår, at 72 pct. af aftagerne har imellem 1 til 5 arkitekter ansat i deres virksomhed, der 

er uddannet fra en af de to arkitektskoler i Aarhus og København, og som har haft deres afgang i 

perioden 2006 til 2013. 14 pct. har imellem 11 til 30 af sådanne arkitekter ansat, imens 8 pct. 

har imellem 6 til 10 af dem.   
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Af Tabel 29 fremgår aftagernes svar på, hvilke af følgende jobfunktioner som arkitekterne i 

virksomheden udfører. 

 

Tabel 29: Hvilke af følgende jobfunktioner udfører arkitekterne i virksomheden? (pct.) 

  

Idé og konceptudvikling 70 

Projektering 62 

Programmering/foranalyse 60 

Fysisk planlægning 57 

Rådgivning vedrørende indretning 52 

Tilsynsopgaver 49 

Formidling 45 

Rådgivning vedrørende bæredygtighed 44 

Byggesagsbehandling 43 

Ledelse og organisation 43 

Administration 40 

Grafisk design 40 

Salg og markedsføring 32 

Økonomi 30 

Rådgivning vedrørende energi 25 

Rådgivning vedrørende indeklima 23 

Kommunikationsdesign 23 

Undervisning 21 

Forskning/innovation 20 

IT funktioner 18 

Fremstilling/produktion 17 

Industriel design 16 

Rådgivning vedrørende Facility management 12 

Andre 5 

Ved ikke/kan ikke huske 0 

Antal i alt 121 

*Der er tale om et multipelt spørgsmål, hvor respondenterne kan flere svarmuligheder. Derfor kan 

den totale mængde af svar også overgå 100 procent. 

 

70 pct. af aftagerne har angivet, at de ansatte arkitekter i virksomheden udfører idé og koncept-

udvikling, hvilket er den hyppigst forekommende jobfunktion. Herefter er det projektering (62 

pt.), programmering/foranalyse (60 pct.) og fysisk planlægning (57 pct.), som er jobfunktionerne 

arkitekterne udfører.  
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Af Tabel 30 fremgår aftagernes svar på, hvilke uddannelsesretninger, der er repræsenteret 

blandt virksomhedens ansatte arkitekter. 

 

Tabel 30: Hvilken uddannelsesretninger er repræsenteret blandt virksomhedens arkitekter, 

der er uddannet fra de to arkitektskoler i hhv. Aarhus og København? (pct.) 

  

Konstruktører 69 

Civilingeniører i arkitektur og design (cand.polyt. og 

cand.scient.techn. fra AAU) 
38 

Andre ingeniører (fx bygningsingeniører) 30 

Landskabsarkitekter (ikke uddannet fra en af de to arkitektskoler) 26 

Byggeteknikere 17 

DJØF´ere 16 

Grafikere 13 

Landskabsinspektører 9 

Designere (ikke uddannet fra en af de to arkitektskoler) 8 

Geografer 8 

Andre 16 

Ingen andre uddannelsesbaggrunde er repræsenteret blandt de 

ansatte, der udfører arkitektarbejde i virksomheden 

6 

Ved ikke/kan ikke huske 0 

Total 257 

Antal i alt 121 

*Der er tale om et multipelt spørgsmål, hvor respondenterne kan flere svarmuligheder. Derfor kan 

den totale mængde af svar også overgå 100 procent. 

 

Det fremgår, at konstruktør-uddannelsesretningen er den mest forekommende retning blandt 

aftagernes ansatte arkitekter, hvilket 69 pct. af aftagerne har repræsenteret. Herefter er civil-

ingeniør i arkitektur og design (38 pct.), andre ingeniører (30 pct.) og landskabsarkitekter (26 

pct.) de hyppigst forekommende uddannelsesretninger. 16 pct. af aftagerne har også svaret 

andet, hvor blandt andet bybygning, indretning samt landskabs- og havekunst er blevet 

fremhævet som forekommende uddannelsesretninger de ansatte arkitekter.   
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4.3 Kompetencer 

Dette kapitel indeholder en afrapportering af svar på spørgsmål om kandidaternes kompetencer 

og tilegnelsen af dem, som er stillet til både kandidaterne og aftagerne i forbindelse med 

undersøgelsen.  

 

 

4.3.1 Kandidaternes synspunkt: Arkitektkandidaternes kompetencer  

 

Af Tabel 31 fremgår kandidaternes svar på, i hvilken grad de besidder følgende kompetencer som 

arkitekter i dag fordelt på beskæftigelse og ledighed.  

 

Tabel 31: I hvilken grad besidder du i dag følgende kompetencer som arkitekt? (pct.) 

 
Beskæftigede kandidater Ledige kandidater 
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Formidling 2 14 83 100 517 5 6 89 100 84 

Metode  4 16 80 100 517 3 14 83 100 84 

Arkitektonisk 

design 3 18 78 100 517 4 8 88 100 84 

Æstetik 7 22 71 100 517 7 14 79 100 84 

Vilkår 9 22 70 100 517 14 32 54 100 84 

Samarbejdsevner 7 23 70 100 517 17 22 61 100 84 

Digital 

værktøjsanvendelse 9 24 68 100 517 15 15 70 100 84 

Analog 

værktøjsanvendelse 11 31 58 100 517 6 10 85 100 84 

Rammer 17 39 45 100 517 36 41 23 100 84 

Organisering 24 35 41 100 517 57 28 15 100 84 

Planlægning 29 32 40 100 517 31 45 24 100 84 

Projektledelse 25 36 40 100 517 56 24 20 100 84 

Teknologi/projektud

førelse 24 39 37 100 517 29 42 29 100 84 

Historie 24 41 35 100 517 28 32 40 100 84 

 

Det fremgår, at hovedparten af de beskæftigede kandidater i høj eller meget høj grad besidder 

kompetencerne formidling (83 pct.), metode (80 pct.), arkitektonisk design (78 pct.). Tilsvarende 

besidder størstedelen af de ledige kandidater kompetencerne formidling (89 pct.), arkitektonisk 

design (88 pct.) og analog værktøjsanvendelse (85 pct.). 

 

Mange af de samme kompetencer går igen hos både beskæftigede og ledige kandidater, men det 

er også muligt at identificere forskelle mellem kandidatgruppernes kompetencer. Eksempelvis 

vurderer ledige kandidater i højere grad, at de besidder analog værktøjsanvendelse. Omvendt 
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tilkendegiver de beskæftigede kandidater, at de i højere grad besidder kompetencerne 

planlægning, vilkår, organisering og teknologi/projektudførelse end de ledige. 

   

4.3.2 Fra aftagernes synspunkt: Arkitektkandidaternes kompetencer  

 

Af Tabel 32 fremgår aftagernes svar på, i hvilken grad de ansatte arkitekter i virksomheden 

besidder følgende kompetencer. 

 

Tabel 32: I hvilken grad besidder arkitekterne i virksomheden følgende kompetencer? (procent) 

(pct.) 

 Slet 

ikke 

I mindre 

grad 

I nogen 

grad 

I høj 

grad 

I meget 

høj grad 

Ved 

ikke 

Antal 

Arkitektonisk design 0 3 25 42 29 2 121 

Historie 5 11 38 25 13 7 121 

Æstetik 2 3 27 37 29 2 121 

Planlægning 1 18 30 28 19 3 121 

Vilkår 0 13 40 32 9 5 121 

Organisering 4 24 24 37 7 4 121 

Teknologi/projektudførelse 0 15 39 28 11 6 121 

Metode  0 6 25 42 20 7 121 

Rammer 4 18 34 30 7 6 121 

Analog 

værktøjsanvendelse 

1 12 29 35 20 3 121 

Digital 

værktøjsanvendelse 

1 12 24 34 24 6 121 

Projektledelse 2 20 27 27 18 6 121 

Formidling 0 6 35 41 17 2 121 

Samarbejdsevner 1 5 28 50 16 1 121 

 

71 pct. af aftagerne vurderer, at arkitekterne i virksomheden i høj eller meget høj grad besidder 

kompetencen arkitektonisk design. Herefter er det æstetik (66 pct.), samarbejdsevner (66 pct.) 

og metode (66 pct.), som aftagerne mener, at arkitekterne besidder i høj eller meget høj grad. 

Omvendt mener en del af aftagerne, at arkitekterne slet ikke eller i mindre grad besidder 

kompetencerne organisering (28 pct.), rammer (22 pct.) og projektledelse (22 pct.). 
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4.3.3 Kandidaternes synspunkt: Tilegnelse af kompetencer 

 

Af Tabel 33 fremgår kandidaternes svar på, hvilke af følgende kompetencer, som de tilegnede sig 

under deres uddannelse til arkitekt. 

 

Tabel 33: I hvilken grad tilegnede du dig følgende kompetencer under din uddannelse til 

arkitekt? (pct.) 

 Slet 

ikke 

I mindre 

grad 

I nogen 

grad 

I høj 

grad 

I meget 

høj grad 

Ved 

ikke Antal 

Arkitektonisk design 0 2 8 40 49 0 601 

Historie 0 14 41 34 11 0 601 

Æstetik 0 4 21 40 34 0 601 

Planlægning 10 30 34 19 6 0 601 

Vilkår 8 30 39 20 4 0 601 

Organisering 59 27 10 2 0 0 601 

Teknologi/projektudførelse 5 36 39 16 4 0 601 

Metode  0 4 20 39 38 0 601 

Rammer 30 42 20 7 1 0 601 

Analog værktøjsanvendelse 0 3 16 43 37 0 601 

Digital værktøjsanvendelse 2 10 33 38 16 0 601 

Projektledelse 62 26 7 4 1 0 601 

Formidling 1 5 23 42 29 0 601 

Samarbejdsevner 20 26 31 16 7 0 601 

 

89 pct. af kandidaterne tilegnede sig i høj eller meget høj grad kompetencen arkitektonisk design 

under deres uddannelse til arkitekt. Dernæst er det kompetencerne analog værktøjsanvendelse 

(80 pct.), metode (77 pct.) og æstetik (74 pct.), som flest kandidater har tilegnet sig i høj eller 

meget høj grad. Omvendt har 62 pct. slet ikke tilegnet sig kompetencen projektledelse, imens 59 

pct. slet ikke har tilegnet sig noget om kompetencen organisering.  
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4.3.4 Aftagernes synspunkt: Tilegnelse af kompetencer 

 

Af Tabel 34 fremgår aftagernes svar på, hvor arkitekterne ideelt set bør tilegne sig deres 

kompetencer. 

 

Tabel 34: Hvor bør arkitekter – ideelt set – tilegne sig følgende kompetencer? (pct.) 

 Under 

uddannelse på 

arkitektskolen 

Under 

uddannelsen 

via 

praktikophold 

Som 

færdiguddanne

t via projekter 

hos 

arbejdsgivere 

Som 

færdiguddannet 

via kurser og 

efteruddannelse 

Antal 

Arkitektonisk design 84 37 28 10 121 

Historie 78 8 12 13 121 

Æstetik 81 11 16 16 121 

Planlægning 73 24 32 21 121 

Vilkår 55 34 40 22 121 

Organisering 38 42 55 33 121 

Teknologi/projektudførelse 75 37 54 43 121 

Metode  83 34 42 17 121 

Rammer 58 27 36 41 121 

Analog 

værktøjsanvendelse 

80 31 20 10 
121 

Digital værktøjsanvendelse 79 34 31 42 121 

Projektledelse 41 20 60 53 121 

Formidling 78 21 38 31 121 

Samarbejdsevner 42 34 55 41 121 

 

Det fremgår, at hovedparten af aftagerne mener, at især kompetencerne arkitektonisk design 

(84 pct.), metode (83 pct.) og æstetik (81 pct.) skal tilegnes under uddannelsen på arkitekt-

skolen. Omvendt skal de mere praktiske kompetencer som projektledelse, organisering, 

teknologi/projektudførelse, rammer m.m. i højere grad læres som færdiguddannet hos 

arbejdsgiveren og/eller via efteruddannelse. 
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4.4 Jobsøgning og rekruttering 

Dette kapitel indeholder en afrapportering af svar på spørgsmål om kandidaternes jobsøgning og 

rekruttering, som er stillet til både kandidater og aftagere i forbindelse med undersøgelsen.  

 

 

4.4.1 Kandidaternes synspunkt: Rekruttering 

 

Af Tabel 35 fremgår kandidaternes svar på, hvornår de begyndte at overveje deres job-

muligheder som færdiguddannede arkitekter. 

 

Tabel 35: Hvornår begyndte du at overveje dine jobmuligheder som færdiguddannet arkitekt? 

(pct.) 

 Slet 

ikke 

I mindre 

grad 

I nogen 

grad 

I høj 

grad 

I meget 

høj grad 

Ved 

ikke Antal 

Før studiestart 32 32 22 10 3 1 601 

I løbet af min 

bacheloruddannelse (dvs. de 

3 første årsværk) 

11 32 36 15 5 1 601 

I løbet af min 

kandidatuddannelse, men 

før mit afgangsprojekt 

4 7 27 36 26 1 601 

Under arbejdet med mit 

afgangsprojekt 

6 11 18 31 34 1 601 

Umiddelbart efter afgang 3 1 3 15 77 0 601 

 

Det fremgår af tabellen, at jo længere kandidaterne befinder sig i deres uddannelsesforløb, desto 

mere tilbøjelige er de til at overveje deres jobmuligheder som færdiguddannet arkitekt. Der er 

eksempelvis 13 pct. af kandidaterne, som i høj eller meget høj grad har overvejet deres job-

muligheder før studiestart. Herefter har 20 pct. overvejet det selvsamme i løbet af bachelor-

uddannelsen, imens 62 pct. har overvejet det under kandidaten. Under arbejdet med afgangs-

projektet har 65 pct. overvejet mulighederne, mens næsten alle kandidaterne har overvejet det i 

høj eller meget høj grad umiddelbart efter afgang (92 pct.). 

 

 

Af Tabel 36 fremgår kandidaternes svar på, hvor lang tid der gik fra deres afgang, til at de 

begyndte at søge efter deres første arkitektfaglige job. 

 

1.16 Tabel 36: Hvor lang tid gik der fra din afgang, til du begyndte at søge efter dit første 

arkitektfaglige job? (pct.) 

  

Under en måned 35 

Imellem 1 og 2 måneder 46 

Over 2 måneder 13 

Ved ikke/Ønsker ikke at svare 5 

Total 100 

Antal i alt 491 
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35 pct. af kandidaterne begyndte at søge efter det første arkitektfaglige job inden for et måned 

efter afsluttet uddannelse. 46 pct. gjorde det indenfor 1 til 2 måneder, imens de resterende 13 

pct. begyndte at søge efter 2 måneder eller senere. 

 

 

Af Tabel 37 fremgår kandidaternes svar på, hvor lang tid der gik, fra de begyndte at søge job, til 

de fik deres første arkitektfaglige job. 

 

1.17 Tabel 37: Hvor lang tid gik der, fra du begyndte at søge job, til du fik dit første arkitektfaglige 

job? (pct.) 

  

1 måned eller under 28 

Imellem 1 og 3 måneder 24 

Imellem 3 og 6 måneder 27 

Over 6 måneder 18 

Ved ikke/Ønsker ikke at svare 3 

Total 100 

Antal i alt 455 

 

28 pct. fik det første arkitektfaglige job indenfor en måned eller under, imens 24 pct. fik jobbet 

indenfor 1 og 3 måneder. 27 pct. fik det et sted imellem 3 og 6 måneder efter endt uddannelse, 

og 18 pct. fik det først 6 måneder eller senere.  

 

 

Af Tabel 38 fremgår kandidaternes svar på, hvordan de fik deres første arkitektfaglige job. 

 

Tabel 38: Hvordan fik du dit første arkitektfaglige job? (pct.) 

  

Søgte et opslået job (fx i jobdatabase på nettet) 14 

Sendte en uopfordret ansøgning  21 

Fik job igennem mit netværk uden at søge et opslået job 46 

Fik arbejde der, hvor jeg havde været i praktik eller haft studiejob 18 

Ved ikke/husker ikke 1 

Total 100 

Antal i alt 552 

 

Næsten halvdelen af kandidaterne fik jobbet igennem deres netværk uden at søge et opslået job 

(46 pct.). 21 pct. fik jobbet igennem en uopfordret ansøgning, imens 18 pct. fik arbejde der, 

hvor de havde været i praktik eller haft studiejob. De sidste 14 pct. fik det igennem et opslået 

job.  
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4.4.2 Aftagernes synspunkt: Rekruttering 

 

Af Tabel 39 fremgår aftagernes svar på, hvordan de rekrutterer deres arkitekter.  

 

Tabel 39: Hvordan rekrutterer I arkitekter? (pct.) 

 Slet 

ikke 

I mindre 

grad 

I nogen 

grad 

I høj 

grad 

I meget 

høj grad 

Ved 

ikke Antal 

Uopfordrede 

henvendelser 

11 32 33 15 5 3 121 

Personlige 

kontakter/netværk 

6 13 7 39 35 1 121 

Jobbanker på 

internettet 

33 19 13 15 16 3 121 

Annoncering i trykte 

medier, fx aviser, 

fagblade mv. 

27 16 23 14 17 3 121 

Rekrutteringsbureau 59 20 9 6 0 6 121 

Personer som har 

været i løntilskud eller 

anden støttet 

beskæftigelse i 

virksomheden 

31 34 25 7 2 1 121 

Via fagforeninger/a-

kasser 

65 21 6 1 3 4 121 

Studerende som har 

været i praktik eller 

arbejdet som 

studentermedhjælpere 

i virksomheden 

14 16 27 29 11 3 121 

Andet 31 2 2 6 8 50 121 

 

74 pct. af aftagerne vurderer i høj eller meget høj grad, at de rekrutterer deres arkitekter 

igennem personlige kontakter og netværk. Herefter sker rekrutteringen i høj eller meget høj grad 

igennem studerende og studentermedhjælpere (40 pct.), jobbanker på internettet (31 pct.) og 

annonceringer i trykte medier (31 pct.). 
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4.4.3 Kandidaternes synspunkt: Vigtige forhold for at komme i job 

 

Af Tabel 40 fremgår kandidaternes svar på, i hvilken grad følgende har haft betydning for deres 

første arkitektfaglige job. 

 

Tabel 40: I hvilken grad vurderer du, at følgende har haft betydning for, at du fik dit første 

arkitektfaglige job? (pct.) 

 Ingen 

betydning 

Mindre 

betydning 

Nogen 

betydning 

Stor 

betydning 

Meget 

stor 

betydning 

Ved 

ikke 

Antal 

Erfaring fra 

praktikophold i 

Danmark 

23 10 15 18 22 13 551 

Erfaring fra 

studierelevant 

arbejde 

16 12 19 21 26 6 551 

Erfaring fra 

udlandsophold 

33 14 12 14 7 20 551 

Særlig 

specialisering under 

studiet 

16 16 21 23 19 4 551 

Valg af 

studieretning 

12 15 25 27 20 2 551 

Temaet/fokus i 

afgangsprojektet 

26 22 21 15 13 2 551 

En god 

afgangsbedømmelse 

35 20 19 13 11 3 551 

Personlige 

anbefalinger 

14 9 15 28 30 4 551 

Netværk fra 

studietiden 

25 11 14 18 28 4 551 

Netværk fra 

studierelevant 

arbejde eller 

praktikophold i 

Danmark 

35 12 11 12 22 8 551 

 

Over halvdelen af kandidaterne vurderer, at personlige erfaringer har stor eller meget stor 

betydning for at få sit første arkitektfaglige job (58 pct.). Dernæst vurderes erfaring fra studie-

relevant arbejde (47 pct.), valg af studieretning (47 pct.) og netværk fra studietiden (46 pct.) at 

have stor eller meget stor betydning for jobchancerne. Omvendt mener 35 pct. af kandidaterne, 

at en god afgangsbedømmelse ikke har nogen betydning. Ligeledes vurderer 35 pct. at netværk 

fra studierelevant arbejde eller praktikophold i Danmark ingen betydning har.  
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Af Tabel 41 fremgår kandidaternes svar på, i hvilken grad deres uddannelse på arkitektskolen har 

forberedt dem på arbejdsmarkedet, hvad angår følgende forhold. 

 

Tabel 41: I hvilken grad har din uddannelse på arkitektskolen forberedt dig på arbejdsmarkedet, 

hvad angår følgende: (pct.) 

 Slet 

ikke 

I mindre 

grad 

I nogen 

grad 

I høj 

grad 

I meget 

høj grad 

Ved 

ikke Antal 

Arbejdsnormer og krav i det 

daglige arbejde på 

arkitektvirksomheder/tegnes

tuer, i kommunale 

forvaltninger mv. 

24 39 28 8 1 0 601 

Forståelse af de fremtidige, 

faglige kompetencekrav på 

arbejdspladserne 

19 42 30 6 1 1 601 

Jobsøgning, fx at skrive 

ansøgninger og bruge sit 

netværk 

49 33 14 2 1 0 601 

Netværk, fx opbygning af 

netværk med potentielle 

arbejdsgivere 

23 36 25 13 3 0 601 

Kendskab til jobmuligheder, 

fx kendskab til de forskellige 

steder, hvor man kan 

arbejde som arkitekt 

13 34 40 11 2 0 601 

 

Det fremgår, at 16 pct. af kandidaterne i høj eller meget høj grad mener, at uddannelsen på 

arkitektskolen har forberedt dem på at skabe netværk på arbejdsmarkedet. Ligeledes mener 13 

pct. i høj eller meget høj grad, at uddannelsen har givet dem kendskab til jobmulighederne for 

arkitekter. Omvendt vurderer 49 pct. af kandidaterne, at uddannelsen har forberedt dem dårligt 

på jobsøgninger på arbejdsmarkedet. Ligeledes mener en fjerdedel, at uddannelsen slet ikke har 

forberedt dem på arbejdsnormer og krav i det daglige arbejde i arkitektvirksomheder (24 pct.) 
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4.4.4 Aftagernes synspunkt: Vigtige forhold for at komme i job 

 

Af Tabel 42 fremgår aftagernes svar på, i hvilken grad de lægger vægt på følgende forhold, når 

de rekrutterer arkitekter.  

 

Tabel 42: I hvilken grad lægger virksomheden vægt på følgende forhold, når I rekrutterer 

arkitekter? (pct.) 

 Ingen 

betydning 

Mindre 

betydning 

Nogen 

betydning 

Stor 

betydning 

Meget 

stor 

betydning 

Ved 

ikke 

Antal 

Erfaring fra 

praktikophold i 

Danmark 

6 8 33 36 17 0 121 

Erfaring fra 

studierelevant 

arbejde 

1 17 22 43 16 0 121 

Erfaring fra 

udlandsophold 

15 30 35 17 3 0 121 

Særlig 

specialisering under 

studiet 

1 16 48 29 6 1 121 

Valg af 

studieretning 

0 14 39 41 6 1 121 

Temaet/fokus i 

afgangsprojektet 

8 24 45 18 5 0 121 

En god 

afgangsbedømmelse 

5 24 37 27 5 1 121 

Personlige 

anbefalinger 

1 4 20 48 27 0 121 

 

75 pct. af aftagerne har svaret, at de tillægger personlige erfaringer stor eller meget stor 

betydning, når de rekrutterer arkitekter. Ligeledes tilkendegiver 59 pct., at de tillægger erfaring 

fra studierelevant arbejde stor eller meget stor betydning. Det samme gør 53 pct. af aftagerne, 

når det gælder erfaring fra praktikophold i Danmark. Omvendt mener 45 pct. af aftagerne, at 

erfaring fra udlandsophold ingen eller mindre betydning har, når de rekrutterer arkitekter. 
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Af Tabel 43 fremgår aftagernes svar på, i hvilken grad de lægger vægt på følgende kompetencer, 

når de rekrutterer arkitekter.  

 

Tabel 43: I hvilken grad lægger virksomheden vægt på følgende kompetencer, når I rekrutterer 

arkitekter? (pct.) 

 Slet 

ikke 

I mindre 

grad 

I nogen 

grad 

I høj 

grad 

I meget 

høj grad 

Ved 

ikke Antal 

Arkitektonisk design 2 4 20 32 39 2 121 

Historie 6 22 38 22 8 5 121 

Æstetik 1 13 25 34 25 2 121 

Planlægning 3 12 30 27 27 2 121 

Vilkår 7 20 34 21 12 5 121 

Organisering 1 12 31 38 14 5 121 

Teknologi/projektudførelse 2 4 25 46 20 2 121 

Metode  1 4 17 35 41 2 121 

Rammer 1 19 37 22 16 5 121 

Analog 

værktøjsanvendelse 

3 10 32 28 25 2 121 

Digital værktøjsanvendelse 3 6 22 37 30 2 121 

Projektledelse 0 4 29 40 22 5 121 

Formidling 0 1 13 43 40 2 121 

Samarbejdsevner 0 1 10 50 38 2 121 

 

88 pct. af aftagerne lægger i høj eller meget høj grad på samarbejdsevner, når de rekrutterer 

arkitekter. Herefter lægger 83 pct. i høj eller meget høj grad på formidling, og 76 pct. gør det 

samme med metode. Omvendt lægger aftagerne ikke særlig stor vægt på historie og vilkår, 

hvilket kun henholdsvis 30 pct. og 33 pct. af aftagerne gør i høj eller meget høj grad.  
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4.5 Efteruddannelse 

Dette kapitel indeholder en afrapportering af svar på spørgsmål om kandidaternes efter-

uddannelse som er stillet til både kandidater og aftagere i forbindelse med undersøgelsen.  

 

4.5.1 Kandidaternes synspunkt: Forbrug af efteruddannelse 

 

Af Tabel 44 fremgår kandidaternes svar på, hvilke kompetencer de har taget efteruddannelse 

inden for i løbet af det seneste år. Ligeledes har de svaret på, inden for hvilke kompetencer de 

ønsker mere efteruddannelse. 

  

Tabel 44: Inden for hvilke af følgende kompetencer har du inden for det seneste år taget 

efteruddannelse? Og inden for hvilke ønsker du at tage efteruddannelse? (pct.) 

  

Arkitektonisk design - Har taget efteruddannelse inden for senest år 1 

Arkitektonisk design - Ønsker efteruddannelse 11 

Historie - Har taget efteruddannelse inden for senest år 3 

Historie - Ønsker efteruddannelse 13 

Æstetik - Har taget efteruddannelse inden for senest år 2 

Æstetik - Ønsker efteruddannelse 9 

Planlægning - Har taget efteruddannelse inden for senest år 6 

Planlægning - Ønsker efteruddannelse 21 

Vilkår - Har taget efteruddannelse inden for senest år 4 

Vilkår - Ønsker efteruddannelse 11 

Organisering - Har taget efteruddannelse inden for senest år 5 

Organisering - Ønsker efteruddannelse 29 

Teknologi/projektudførelse - Har taget efteruddannelse inden for senest år 6 

Teknologi/projektudførelse - Ønsker efteruddannelse 36 

Metode - Har taget efteruddannelse inden for senest år 5 

Metode - Ønsker efteruddannelse 17 

Rammer - Har taget efteruddannelse inden for senest år 6 

Rammer - Ønsker efteruddannelse 22 

Analog værktøjsanvendelse - Har taget efteruddannelse inden for senest år 1 

Analog værktøjsanvendelse - Ønsker efteruddannelse 11 

Digital værktøjsanvendelse - Har taget efteruddannelse inden for senest år 20 

Digital værktøjsanvendelse - Ønsker efteruddannelse 37 

Projektledelse - Har taget efteruddannelse inden for senest år 12 

Projektledelse - Ønsker efteruddannelse 50 

Formidling - Har taget efteruddannelse inden for senest år 7 

Formidling - Ønsker efteruddannelse 26 

Samarbejdsevner - Har taget efteruddannelse inden for senest år 8 

Samarbejdsevner - Ønsker efteruddannelse 30 

Ved ikke 13 

Antal i alt 601 
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Det fremgår, at 20 pct. af kandidaterne har taget efteruddannelse inden for digital værktøjs-

anvendelse inden for det seneste år, hvilket gør det til den hyppigst forekommende kompetence 

at tage efteruddannelse inden for. Dernæst kommer projektledelse, hvilket 12 pct. af 

kandidaterne har taget efteruddannelse inden for. Ligeledes har 8 pct. taget efteruddannelse 

inden for samarbejdsevner. 

 

Projektledelse er den mest ønskede kompetence at tage efteruddannelse inden for, hvilket 

halvdelen af kandidaterne ønsker (pct.). Ligeledes ønsker 37 pct. at tage efteruddannelse inden 

for digital værktøjsanvendelse, og 36 pct. ønsker efteruddannelse inden for teknologi/projekt-

udførelse. 

 

4.5.2 Aftagernes synspunkt: Forbrug af efteruddannelse 

 

Af Tabel 45 fremgår aftagernes svar på, i hvilken grad arkitekterne i virksomheden har taget 

efteruddannelse inden for følgende kompetencer i løbet af de seneste 3 år. 

 

Tabel 45: I hvilken grad har arkitekterne i virksomheden inden for de seneste 3 år taget 

efteruddannelse inden for følgende kompetencer? (pct.) 

 Slet 

ikke 

I mindre 

grad 

I nogen 

grad 

I høj 

grad 

I meget 

høj grad 

Ved 

ikke Antal 

Arkitektonisk design 39 27 13 4 1 17 121 

Historie 46 24 7 6 0 17 121 

Æstetik 46 23 15 0 0 16 121 

Planlægning 37 24 11 9 3 16 121 

Vilkår 48 19 11 4 0 18 121 

Organisering 19 17 25 19 3 17 121 

Teknologi/projektudførelse 21 14 21 20 8 17 121 

Metode  31 29 16 8 0 17 121 

Rammer 37 17 19 10 0 17 121 

Analog 

værktøjsanvendelse 

50 24 4 5 0 17 121 

Digital værktøjsanvendelse 9 14 23 24 14 16 121 

Projektledelse 13 8 26 28 10 15 121 

Formidling 27 25 17 13 3 16 121 

Samarbejdsevner 20 18 28 16 4 15 121 

 

38 pct. af aftagernes arkitekter har i høj eller meget høj grad taget efteruddannelse inden for 

digital værktøjsanvendelse og projektledelse i løbet af de seneste 3 år. 

Teknologi/projektudførelse er den tredje mest populære kompetence at efteruddanne sig inden 

for, hvilket 28 pct. af aftagernes arkitekter har gjort. 
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4.5.3 Aftagernes synspunkt: Behov for efteruddannelse 

 

Af Tabel 46 fremgår aftagernes svar på, i hvilken grad arkitekterne i virksomheden bør tage 

efteruddannelse inden for følgende kompetencer i løbet af de kommende 3 år.  

 

Tabel 46: I hvilken grad bør arkitekterne ansat i virksomheden i de kommende 3 år tage 

efteruddannelse inden for følgende kompetencer, hvis de skal være bedst muligt rustet til at 

håndtere fremtidige arbejdsopgaver? (pct.) 

 Slet 

ikke 

I mindre 

grad 

I nogen 

grad 

I høj 

grad 

I meget 

høj grad 

Ved 

ikke Antal 

Arkitektonisk design 11 26 32 14 6 11 121 

Historie 27 29 22 6 2 15 121 

Æstetik 25 31 21 6 3 14 121 

Planlægning 12 15 34 13 11 14 121 

Vilkår 22 31 20 7 7 12 121 

Organisering 5 12 40 21 13 11 121 

Teknologi/projektudførelse 7 10 19 29 22 13 121 

Metode  12 24 27 15 10 13 121 

Rammer 15 20 27 18 9 10 121 

Analog 

værktøjsanvendelse 

24 31 21 6 5 13 121 

Digital værktøjsanvendelse 2 9 21 28 29 11 121 

Projektledelse 3 8 17 35 27 10 121 

Formidling 4 18 24 23 20 11 121 

Samarbejdsevner 3 9 27 34 14 13 121 

 

62 pct. af aftagerne vurderer, at de ansatte arkitekter i virksomheden i høj eller meget høj grad 

bør tage efteruddannelse inden for projektledelse i løbet af de kommende 3 år. 57 pct. mener i 

høj eller meget høj grad, at de bør gøre det sammen inden for digital værktøjsanvendelse, og 51 

pct. tilkendegiver, at det samme skal ske inden for teknologi/projektudførelse.      
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4.5.4 Kandidaternes synspunkt: Barrierer for efteruddannelse 

 

Af Tabel 47 fremgår kandidaternes svar på, hvor enig eller uenig de er i, at følgende barrierer 

begrænser deres muligheder for at tage efteruddannelse. 

 

Tabel 47: Hvor enig eller uenig er du i, at følgende barrierer begrænser dine muligheder for at 

tage efteruddannelse? (pct.) 

 Helt uenig Uenig Hverken enig 

eller uenig 

Enig Helt Enig Ved 

ikke Antal 

Der findes ikke 

relevante tilbud i 

forhold til deres job 

eller 

fremtidsudsigter. 

16 25 23 12 2 22 517 

Deltagerbetalingen er 

for høj 

2 5 24 28 16 24 517 

Det er besværligt at 

søge om optagelse 

13 19 22 11 3 32 517 

De tilbud, jeg ønsker, 

udbydes ikke på 

deltid 

6 8 21 11 5 49 517 

Jeg har ikke tid til at 

efteruddanne mig 

7 14 24 33 13 9 517 

Jeg har ikke lyst til at 

efteruddanne mig 

61 20 8 2 1 8 517 

Det ligger ikke i 

kulturen på min 

arbejdsplads at tage 

efteruddannelse 

20 21 21 13 10 16 517 

Jeg har ikke behov 

for at efteruddanne 

mig 

47 34 9 1 1 8 517 

Min 

arbejdsgiver/leder vil 

eller kan ikke 

belønne mig (fx via 

højere løn) for at 

tage efteruddannelse 

9 12 21 18 11 29 517 

Jeg har ikke 

tilstrækkeligt overblik 

over mine muligheder 

for at tage 

efteruddannelse 

5 13 20 38 15 10 517 

 

53 pct. af kandidaterne er enige eller helt enige i, at de ikke har tilstrækkeligt overblik over 

mulighederne for at tage efteruddannelse. 46 pct. er enige eller meget enige i, at de ikke har tid 

til at efteruddanne sig, og 44 pct. er ligeledes enige eller meget enige i, at deltagerbetalingen er 

for høj. Omvendt lader det ikke til, at lysten til at efteruddanne sig er en barriere. 61 pct. af 

kandidaterne er nemlig helt uenige i, at de ikke har lyst til at efteruddanne sig.  
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4.5.5 Aftagernes synspunkt: Barrierer for efteruddannelse 

 

Af Tabel 48 fremgår aftagernes svar på, hvor enige eller uenige de er i, at følgende barrierer 

begrænser mulighederne for, at arkitekterne i virksomheden kan tage efteruddannelse. 

 

Tabel 48: Hvor enig eller uenig er du i, at følgende barrierer begrænser mulighederne for, at 

arkitekterne på virksomheden kan tage efteruddannelse? (pct.) 

 Helt uenig Uenig Hverken enig 

eller uenig 

Enig Helt Enig Ved 

ikke Antal 

Der findes ikke 

relevante tilbud i 

forhold til deres job 

eller fremtidsudsigter. 

8 23 36 11 1 20 121 

Deltagerbetalingen er 

for høj 

3 9 39 20 11 17 121 

Det er besværligt at 

søge om optagelse 

17 26 26 7 0 25 121 

De tilbud, 

arkitekterne ønsker, 

udbydes ikke på deltid 

5 12 34 16 3 31 121 

Arkitekterne i 

virksomheden har 

ikke tid til at 

efteruddanne sig 

8 22 29 28 6 7 121 

Arkitekterne i 

virksomheden har 

ikke lyst til at 

efteruddanne sig 

23 36 25 6 1 10 121 

Arkitekterne i 

virksomheden har 

ikke behov for at 

efteruddanne sig 

32 46 14 1 0 7 121 

Virksomheden vil eller 

kan ikke belønne 

arkitekterne i 

virksomheden (fx via 

højere løn 

6 19 29 27 7 12 121 

Arkitekterne i 

virksomheden har 

ikke tilstrækkeligt 

overblik over deres 

muligheder i forhold 

til efterudd. 

7 25 32 21 1 13 121 
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34 pct. af aftagerne er enige eller helt enige i, at arkitekterne i virksomheden ikke har nok tid til 

at efteruddanne sig, og ligeledes er 34 pct. enige eller meget enige i, at virksomheden ikke vil 

eller kan belønne arkitekterne i virksomheden, når de dygtiggøre sig ved hjælp af efter-

uddannelse. 31 pct. enige eller meget enige i, at deltagerbetalingen er for høj, når arkitekterne 

kan efteruddanne sig. 
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APPENDIX 

UNDERSØGELSENS DATAGRUNDLAG OG ANVENDTE METODER 

 

Aftager- og kandidatundersøgelsen består af en række undersøgelser og analyser. Dette afsnit 

beskriver metodisk, hvordan de er designet og gennemført. Dermed gives en forståelsesramme 

for, hvordan man kan fortolke på undersøgelsens forskellige resultater.  

 

Aftager- og kandidatundersøgelsen består af to separate spørgeskemaundersøgelser, som er 

udsendt til henholdsvis arkitektaftagere og arkitektkandidater. Undersøgelsen indeholder en 

række tværgående analyser på tværs af begge spørgeskemaundersøgelser, og de er derfor 

gennemført parallelt, således at man sikrer det bedst mulige sammenligningsgrundlag. 

Metodeafsnittet gennemgår derfor spørgeskemaundersøgelsernes metode samlet for både 

aftager- og kandidatundersøgelsen. I forbindelse med undersøgelsen er der også blevet foretaget 

en række interviews med aftagere af arkitekter, som har givet dybdegående viden om aftagernes 

præferencer og behov samt mulighed for at validere spørgeskemaundersøgelsernes resultater. 

 

  

4.6 Kvantitative spørgeskemaundersøgelser 

Der er gennemført to spørgeskemaundersøgelser i forbindelse med aftager- og 

kandidatundersøgelsen. For det første en totalundersøgeles blandt alle dimitterede kandidater fra 

de to arkitektskoler i perioden 2006 til 2013 samt en stikprøveundersøgelse blandt aftagere af 

arkitektkandidater. Formålet er at skabe solid og systematisk viden af høj kvalitet, som kan 

danne grundlaget for repræsentative generaliseringer af undersøgelens temaer. Både aftager- og 

kandidatspørgeskemaundersøgelsen behandler de samme temaer på samme systematiske måde, 

hvilket gør det muligt at sammenligne aftagernes og kandidaternes præferencer og behov, 

selvom der er tale om to forskellige undersøgelser.  

 

 

4.6.1 Design af spørgeskema og pilottest 

 

Spørgeskemaerne er designet på grundlag af desk research, workshopinput fra undersøgelsens 

arbejdsgruppe samt eksplorative interview med arkitektaftagere. Endvidere har der været en tæt 

dialog mellem Rambøll og arbejdsgruppen med repræsentanter fra DANSKE ARK, 

Arkitektforbundet, Arkitektskolen Aarhus og Kunstakademiets Arkitektskole, som også har 

godkendt spørgeskemaerne, før det blev udsendt. 

 

Spørgeskemaets konkrete spørgsmål fremgår af resultaterne i nærværende rapport. De 

overordnede temaer i spørgeskemaet kan inddeles i følgende: 

 

 Beskæftigelse 

 Kompetencer 

 Jobsøgning og rekruttering 

 Efteruddannelse 
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4.6.2 Dataindsamling 

Arbejdsgruppen med repræsentanter fra DANSKE ARK, Arkitektforbundet, Arkitektskolen Aarhus 

og Kunstakademiets Arkitektskole leverede en liste til Rambøll med kontakt- og 

baggrundsoplysninger på alle kandidater, der dimitterede fra en af de to arkitektskoler i perioden 

2006 til 2013. Desuden leverede arbejdsgruppen en liste med kontaktinfo på et repræsentativt 

udsnit af arkitektaftagere i Danmark. Dataindsamlingen tog udgangspunkt i disse, hvor 

spørgeskemaerne blev udsendt til alle unikke kontaktpersoner med en gyldig e-mail. 

 

Den 29. april 2014 blev der udsendt en invitationsmail til kontaktpersonerne fra både aftager- og 

kandidatundersøgelsen med et link til spørgeskemaet. Herefter blev der udsendt rykkermails til 

alle, som endnu ikke havde besvaret spørgeskemaet. Der blev i alt udsendt tre runder af 

rykkermails til kontaktpersonerne med en uges mellemrum imellem hver. D. 1. juni 2014 blev 

både aftager- og kandidatspørgeskemaet lukket for yderligere besvarelser. 

 

4.6.3 Datafangst – svarprocent og statistisk sikkerhed 

Som det fremgår af nedenstående Tabel 49 bestod den totale kandidatpopulationen af 2.267 

kandidater, som dimitterede fra en af de to arkitektskoler i perioden 2006 til 2013. Af disse 

besidder 1.482 en gyldig e-mailadresse, og denne gruppe af kandidater udgør derfor basen for 

beregningen af svarprocenten for kandidatspørgeskemaundersøgelsen. Her valgte 601 ud af 

1482 kandidater at besvare hele kandidatspørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 40,6. 

Dette er en rigtig høj svarprocent set i lyset af spørgeskemaets omfang og fraværet af 

telefoniske påmindelser om at besvare spørgeskemaet.  

 

Ligeledes fremgår det af Tabel 49 at stikprøven består af 574 aftagere for 

aftagerspørgeskemaundersøgelsen. Her valgte 121 ud af 574 aftagere at svare på 

spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 21,1. Ideelt set kunne man have ønsket en 

højere svarprocent, men tidligere erfaringer viser, at aftagere er svært tilgængelige i forbindelse 

med spørgeskemaer. Hertil kommer igen et omfattende spørgeskema og fraværet af telefonisk 

opfølgning. Set i dette lys kan man være ganske tilfreds med svarprocenten på 

aftagerspørgeskemaundersøgelsen. 

Tabel 49. Datafangst og svarprocent 

 Pct. (antal i alt) 

Kandidatspørgeskemaundersøgelsen  

Besvaret hele spørgeskemaet 40,6 (601)  

Besvaret hele eller dele af spørgeskemaet 50,9 (755) 

Ikke besvaret spørgeskema 49,1 (727) 

Har gyldig e-mailadresse 100 (1.482) 

Kandidater i alt (2.267) 

Aftagerspørgeskemaundersøgelsen 

 Besvaret hele spørgeskemaet 21,1 (121)  

Besvaret hele eller dele af spørgeskemaet 36,8 (211) 

Ikke besvaret spørgeskema 63,2 (363) 

Aftagere i alt 100 (574) 

 

De 601 svar fra kandidater udgør datagrundlaget for de svarfordelinger, der præsenteres i 

rapporten i forbindelse med kandidatspørgeskemaundersøgelsen, imens de 121 svar fra aftagere 

udgør grundlaget for svarfordelingerne i forbindelse med aftagerspørgeskemaundersøgelsen.  
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4.6.4 Frafaldsanalyse, repræsentativitet og vægtning af data 

En del af kandidaterne havde ikke en gyldig e-mailadresse, og det har således ikke været muligt 

at udsende en invitation til spørgeskemaet til hele populationen af kandidater. Ligeledes havde 

kun 21,1 pct. af aftagerne valgt at besvare aftagerspørgeskemaet. Det er derfor nærliggende at 

undersøge, om der kan være systematiske skævheder imellem de aftagere og kandidater, som 

har besvaret spørgeskemaet og dem, som ikke har, og i så fald, om der skal korrigeres for dem. 

 

For at belyse om der reelt er indicier, der kan kompromittere repræsentativiteten, er der derfor 

gennemført en frafaldsanalyse for både aftager- og kandidatundersøgelsen, hvor fordelingerne på 

en række væsentlige baggrundskarakteristika er sammenlignet for hhv. population og 

indsamlede data. Konkret er der udført signifikanstests1, hvor 0-hypotesen er, at der ikke er 

forskel på spørgeskemaundersøgelsen og population. P-værdien angiver sandsynligheden for, at 

0-hypotesen ikke kan afvises. Ofte ønsker man sig en p-værdi på 0,05 eller derunder for at 

forkaste 0-hypotesen og kunne konkludere, at der er signifikant forskel på to fordelinger. I 

nærværende tilfælde ønskes ikke-signifikante forskelle mellem spørgeskemaundersøgelserne og 

populationen, da signifikante forskelle indikerer manglende repræsentativitet. Sammenfattende 

ønskes derfor p-værdier over 0,05. 

 

Af Tabel 50 og Tabel 51 fremgår resultaterne af frafaldsanalyserne for henholdsvis aftager- og 

kandidatundersøgelsen, hvor en række centrale baggrundsvariable i 

spørgeskemaundersøgelserne er blevet undersøgt i forhold til populationen. I Tabel 50 kan det 

ses, at p-værdien er under 0,05 for køn, når det gælder kandidatundersøgelsen. Af Tabel 51 

fremgår det også, at p-værdien er under 0,05 for aftagetype, når det gælder 

aftagerundersøgelsen. Dette skyldes, at spørgeskemaundersøgelserne og populationen adskiller 

sig en smule fra hinanden på disse to variable.  

 

Tabel 50. Frafaldsanalyse: Sammenligning af indsamlede data med populationsdata for kandidater 

  Survey (pct.) Population (pct.) P(χ²) 

Køn     

< 0,001 
Mand 36  43  

Kvinde 64  57  

Total, antal 601 2.267 

Alder   

0,55 

30 år eller under 31  29  

Imellem 31 og 35 år 51  51  

36 år eller over 18  20  

Total, antal 601 2.267 

Skole   

0,59 
Arkitektskolen Aarhus 46  44  

KADK 54  56  

Total, antal 601 2.267 

Årgang   

0,98 

2006 11  12  

2007 14  15  

2008 14  14  

2009 11  12  

2010 9  10  

2011 11  12  

2012 14  11  

2013 15  13  

Total, antal 601 2.267 

 

                                                
1 Der er tale om et signifikanstest af typen chi^2. 
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Tabel 51. Frafaldsanalyse: Sammenligning af indsamlede data med populationsdata for aftagere 

  Survey (pct.) Population (pct.) P(χ²) 

Aftagertype     

< 0,001 

Medlem af DK ARK 63 50 

Kommunale virksomheder 1 3 

Kommune 21 14 

Region 2 1 

Staten 5 9 

Anden privat 8 23 

Total 100 100 

Total, antal 121 574 

 

 

Frafaldsanalysen indikerer altså, at de indsamlede data ikke er repræsentative i forhold til køn, 

når det gælder kandidatundersøgelsen, imens data ikke er repræsentativ i forhold til aftagertype, 

når det gælder aftagerundersøgelsen. Til gengæld er de resterende testede baggrundsvariable 

repræsentative ift. kandidatpopulationen. Som resultat har Rambøll beregnet en vægt for hver af 

undersøgelserne, som korrigerer for denne skævhed. Resultaterne i rapporten er vægtet med 

denne vægt, hvormed de også kan betragtes som repræsentative i forhold til køn og aftagertype. 

 

 

4.7 Kvalitativ analyse 

Rambøll har også gennemført 8 kvalitative interview med aftagere af arkitekter i forbindelse med 

kandidat- og aftagerundersøgelsen. De kvalitative interview gør det muligt at opnå dybdegående 

viden om aftagernes præferencer og behov, hvad angår kandidaternes uddannelsesbaggrund, 

kompetencer, efteruddannelse og mere. Interviewene har bidraget til at validere og belyse 

resultaterne fra spørgeskemaundersøgelserne.  

 

4.7.1 Design af interviewguides 

På grundlag af desk research, eksplorative interview og resultaterne fra henholdsvis aftager- og 

kandidatspørgeskemaundersøgelsen er der udviklet en semistruktureret interviewguide, som 

interviewene med aftagerne tager udgangspunkt i. Interviewguiden berører forskellige områder 

inden for følgende temaer: 

 

 Aftagerens virksomhed 

 Kompetencer hos arkitekter 

 Rekruttering af arkitekter 

 Efteruddannelse 

 

4.7.2 Gennemførsel af interview 

Interviewene er gennemført ved telefonisk, hvilket hovedsagligt skyldtes projektets samlede 

ressourcer. Rambøll har stor erfaring med telefoniske interviews, og de forudgående eksplorative 

interview afslørede også at den valgte interviewform fungerede upåklageligt. Interviewene blev 

afholdt i tidsperioden d. 4. juni til d. 18. juni 2014 og tog imellem 30 og 45 minutter at 

gennemføre. De tog udgangspunkt i den semistrukturerede interviewguide, og alle 

interviewpersoner blev garanteret anonymitet i forbindelse med afrapporteringen af 

undersøgelsen. 

 

 

 

 

 

 


