
1

Undersøgelser gennemført i foråret 2022 – Arkitektforeningen

YNGRE 
ARKITEKTERS 
VÆRDIER OG 
HOLDNINGER 
TIL DERES FAG



HOVEDKONKLUSIONER

1.1. Unge værdikrigere: Vil flytte verden, branchen, deres arbejdsplads – og sig selv side   5

1.2. Det arkitektfaglige er politisk – i alle skalaer side   7

1.3. Den vigtige og vanskelige formidling side   8

1.4. Trætte af greenwashing med FNs verdensmål side   9

1.5. Ordentlige arbejdsforhold er forudsætningen for at kunne virke som arkitekt side 10

1.6. Arbejdspladserne lever ”i nogen grad” op til de efterspurgte værdier side 13

1.7. Branchen bør i højere grad stå fast på den arkitektfaglige kvalitet side 14

1.8. De yngre arkitekters syn på Arkitektens Virke side 15

1.9. Køn slår ud som eneste baggrundsfaktor side 16



3

FORORD

Arkitektforeningen har sammen med Det Kongelige Akademi og Aarhus Arkitektskole undersøgt, hvilke vær-
dier der er vigtige for unge arkitekter i deres fag, og hvilke ønsker og forventninger de yngre arkitekter har til 
deres arbejdsplads. Både dimittender og studerende fik i april 2022 tilsendt et spørgeskema, hvor de blev 
bedt om at graduere og prioritere værdier, der er knyttet til arbejdet med arkitektfaget. 

Baggrunden for undersøgelsen er, at Arkitektforeningen og uddannelsesinstitutionerne ønsker at igangsætte 
en debat om, hvilke værdier der er centrale for arkitekter i fremtiden. Den bagvedliggende antagelse har været, 
at unge arkitekter vægter andre værdier end de ældre generationer. Det er derfor vigtigt for både Arkitektfor-
eningen og arkitekternes arbejdspladser at få en større viden om, hvad de unge efterspørger og søger. 

Arkitektforeningen har allerede for et par år siden igangsat en debat om arkitekters værdier. Processen kulmi-
nerede med en ny version af værdidokumentet Arkitektens Virke, som branchen i fællesskab udformede. Doku-
mentet samler kernen af de værdier, som arkitekter lægger til grund for deres virke – på tværs af generationer. 

Formålet med nærværende undersøgelse af yngre arkitekters værdier og holdninger er at stille skarpt på den 
unge generations ønsker og prioriteter – ikke mindst i lyset af de formulerede værdier i Arkitektens Virke.

Undersøgelsen og de efterfølgende fokusgrupper er designet og gennemført af Tine Lange, Responsible 
Assets, og Søren Schultz Jørgensen, Kontrabande, der også har udarbejdet nærværende rapport.

Rapporten præsenterer undersøgelsens hovedresultater samt kerneudsagn fra fokusgrupperne. Undersø-
gelsens samlede resultater findes ukommenteret i rapportens bilag. 

YNGRE ARKITEKTERS 
VÆRDIER OG HOLDNINGER 
TIL DERES FAG
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OM UNDERSØGELSEN

Undersøgelsen er foretaget gennem et webbaseret spørgeskema fra slutningen af april til begyndelsen af 
maj 2022. 

1.232 personer fik via direkte e-mail en invitation til at deltage i undersøgelsen: 639 personer, der er dimit-
teret inden for de seneste tre år, samt 539 studerende på de to arkitektuddannelsers kandidatdel.

Spørgeskemaet bestod af 15 spørgsmål og spørgsmålsbatterier, og tog ca. 8 minutter at gennemføre.

I alt 160 personer gennemførte undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 13. Denne svarprocent vur-
deres at være tilfredsstillende, da undersøgelser fra faglige organisationer har ofte svært ved at komme over 
en svarprocent på 10 pct. Det lave antal respondenter indebærer, at det ikke har været muligt at foretage 
analyser af delpopulationer i materialet. 

Om de overordnede resultater er repræsentative, kan ikke umiddelbart efterprøves, da der ikke findes fint-
maskede data på hele totalpopulationen. Resultaterne bør derfor først og fremmest betragtes som strømpile 
for de yngre arkitekters holdninger og værdier. 

Undersøgelsens spørgsmål bestod fortrinsvis af værdiladede udsagn, som respondenten skulle forholde sig 
til på en fem-trinsskala – henholdsvis ”afgørende vigtigt”, ”lidt vigtigt”, ”ikke særlig vigtigt”, ”slet ikke vigtigt”, 
”ved ikke” eller ”i meget høj grad”, ”i nogen grad”, ”i ringe grad” eller ”slet ikke.” Respondenterne er også blevet 
bedt om at prioritere mellem de forskellige udsagn.

Med udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelsens resultater er der i juni 2022 gennemført to fokusgrupper 
– én med dimittender og én med studerende – for at få uddybet undersøgelsens besvarelser og få kontekst, 
nuancer, kød og blod på de kvantitative data.

Om undersøgelsens respondenter er det værd at bemærke at:

1. Der er en ligelig fordeling af kandidater fra de to uddannelsesinstitutioner blandt besvarelserne.

2. Over 70 pct. af respondenterne er uddannet inden for bygningskunst.  
Resten inden for Landskab og byplanlægning eller andet.

3. To tredjedele af respondenterne er studerende, den sidste tredjedel færdiguddannede. 

4. Af de færdiguddannede er 16 pct. ledige og 84 pct. i arbejde.

5. Blandt de beskæftigede respondenter er to tredjedele medarbejdere i en arkitektvirksomhed.  
Resten fordeles på offentlige arbejdspladser, anden privat arbejdsplads eller selvstændige.

6. Blandt de beskæftigede arbejder 32 pct. på arbejdspladser med mindre end 10 ansatte. 45 pct. på 
arbejdspladser med mellem 20-250 ansatte og 24 pct. på arbejdspladser med mere end 250 ansatte. 

7. Næsten dobbelt så mange kvinder (105) som mænd (54) har gennemført undersøgelsen.
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HOVEDKONKLUSIONER

1.1.  Unge værdikrigere: Vil flytte verden, branchen, deres arbejdsplads – og sig selv

Undersøgelsen tegner et billede af en ny generation arkitekter, der er værdikrigere. De har meget stærke 
holdninger til alle dele af deres arbejde – både arkitektfagligheden, hvordan den påvirker verden, og hvilke 
rammer og vilkår den udfolder sig under på arbejdspladsen og i arkitektbranchen.

At arbejde for og med de rigtige værdier er entydigt vigtigere for de unge arkitekter end både at være ansat 
på en prestigefyldt arbejdsplads eller at få en høj løn. Det er den faglige passion og udvikling, muligheden 
for at skubbe verden i en bedre retning gennem virket som arkitekt samt ordentlige forhold og god kultur på 
arbejdspladsen, der er det vigtige. 

Den klare konklusion både for de studerende og for de færdiguddannede er, at de tre dimensioner – fagligheden, 
samfundet og arbejdspladsen – hænger meget nært sammen, nærmest som hinandens forudsætninger:

”Man kan slet ikke skille [det arkitektfaglige og det politiske] fra hinan-
den. Som arkitekt påvirker man samfundet med sin faglighed – og det er 
man nødt til at tage ansvar for” 

som 26-årige studerende Louise, Aarhus, formulerer det.

”Det giver slet ingen mening at udvikle et bæredygtigt projekt på en tegne-
stue, der ikke selv sorterer sit affald, og hvor alle medarbejderne kører i bil 
på arbejde. Der bliver nødt til at være en sammenhæng i tingene” 

siger 28-årige studerende Klara, København.

Der er gennem undersøgelsen blevet spurgt til værdier og holdninger på forskellige dimensioner:

1. Værdier, der knytter sig til det nære, til arbejdspladsen – f.eks. udsagnene ”at arbejde et sted, der har 
ordentlige arbejdsforhold for både medarbejdere og praktikanter”, og ”at arbejde et sted, hvor der er en 
god arbejdskultur og samarbejdsånd”.

2. Værdier, der knytter sig til at udvikle og påvirke det omkringliggende samfund – f.eks. udsagnene ”at ska-
be tydelig forandring i samfundet gennem mit arbejde”, ”at arbejde et sted, der har stærkt fokus på klima 
og miljø” og ”at FNs verdensmål vægtes i de projekter jeg arbejder med”.

3. Værdier, der knytter sig til fagligheden og arkitekturen – f.eks. udsagnene ”at arbejde et sted, som har et 
stærkt fokus på arkitektonisk udvikling” og ”at arbejde et sted,  der har et stærkt fokus på medarbejdernes 
læring og udvikling”.

4. Værdier, der knytter sig til anseelse og prestige – gennem udsagnet ”at arbejde på en prestigefyldt ar-
bejdsplads”.

5. Værdier, der knytter sig til det økonomiske – gennem udsagnet ”at få en høj løn”.
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Resultaterne af undersøgelsen og udsagnene i de to fokusgrupper viser, at den ydre belønning – i form 
af høj løn eller prestige – er af marginal betydning sammenlignet med ønsket om at skabe forandring og 
udvikling i verden gennem arkitektfagligheden. Vel at mærke på arbejdspladser, der er trygge, rummelige, 
ordentlige og drevet af værdier, de yngre arkitekter kan identificere sig med.

Hvor hele 90 pct. mener, at ordentlige arbejdsforhold for både medarbejdere og praktikanter er ”afgørende 
vigtigt” i deres virke som arkitekt, svarer 71 pct., at det er ”afgørende vigtigt” at arbejde et sted, der har stærkt 
fokus på klima og miljø. 

Kun 4 pct. svarer, at det er afgørende vigtigt ”at arbejde på en prestigefyldt arbejdsplads”, og kun 18 pct. ”at 
høj løn er afgørende vigtigt”.

Som færdiguddannede Emil, 32 år, København, formulerer det:

”For mig er prestige fuldstændig ligegyldigt. Det er projektet, der er det 
vigtige. Jeg vil meget gerne lave billige boliger. Bare det er gode billige 
boliger.” 

Nyuddannede, Sarah, 30 år, København, formulerer det således: 

”Det altafgørende for mig er, at jeg kan se mig selv i arbejdspladsens vær-
dier – og at arbejdspladsen ser hele mig. […] At der både er tryghed og 
faglige udviklings- og karrieremuligheder.”

Også tidens store diskussioner om ligestilling og diversitet slår stærkt ud blandt de yngre arkitekter. Ønsket 
om ”at arbejde et sted med stærkt fokus på diversitet, ligestilling og etik” er afgørende vigtigt for 63 pct. af 
respondenterne. 

FIGUR 1: Hvad er vigtigt for de yngre arkitekter?  
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1.2.  Det arkitektfaglige er politisk – i alle skalaer

Det var tydeligt gennem fokusgruppesamtalerne, at de yngre arkitekter er fagligt stærkt passionerede og 
ambitiøse – nærmest personligt opslugte af deres fag – og at fagligheden er tæt, tæt koblet med stærke 
fordringer til, hvordan de med deres fag og virke kan bidrage positivt til verden. Ikke bare æstetisk og funk-
tionelt men i mindst lige så høj grad klima- og miljømæssigt, socialt og kulturelt.

Det, der i undersøgelsens procenttal viser sig som meget stærke tilkendegivelser af, at klima, miljø, diversitet, 
ligestilling og forandring i samfundet er vigtige for respondenterne, viste sig i fokusgrupperne således at 
være en uadskillelig del af selve arkitektfagligheden. 

”Det er meget vigtigt mig som arkitekt at skabe klimarobust, smuk arki-
tektur, der passer ind i en divers verden,” 

som færdiguddannede Martine, 30 år, København, opsummerede sine kerneværdier som arkitekt.

Færdiguddannede Emil, 32 år, København, formulerer sammenhængen således:

 ”At skabe rammer for samfundet – det er det, der er vigtigt for mig. Jeg 
har mit fingeraftryk på alt hvad jeg laver. Men jeg prøver at fjerne mit ego 
fra projektet.”

Det arkitektfaglige er for de yngre arkitekter uundgåeligt politisk – en formulering, som flere af fokusgrup-
pedeltagerne selv brugte. Ikke bare politik forstået som højtsvungne idealer om samfundets udvikling i den 
store skala, men også – eller måske ikke mindst – politik i den lille skala, forstået som et ønske om at være 
i tæt dialog og ansvarligt samarbejde med de mennesker, der berøres af arkitektens virke:

”Det vigtigste er at støtte og forberede relationelle forhold i verden – og 
dermed arbejde i retning af bæredygtighed i verden og for mennesker,” 

siger Louise, studerende, 26 år, Aarhus.

”Så snart man placerer en væg, har man valgt at segregere – nogen er på 
den ene side, andre på den anden side. På den måde har man som arki-
tekt taget stilling politisk. Det kan slet ikke undgås…. Det er vores opgave 
at træffe de valg ansvarligt – og kunne formidle dem,” 

siger Klara, studerende, 28 år, København. 
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”Det er meget vigtigt for mig er at gøre en social forskel. Den sociale bæ-
redygtighed. Jeg brænder for at skabe helbredende arkitektur gennem 
programmer og projekter, som kan gøre en fysisk og social forskel – og 
dermed give noget tilbage til brugeren,” 

siger nyuddannede Sarah, 30 år, København.

”At skabe gode rum for mennesker, det er det vigtigste for mig. Det at for-
stå mennesker, lytte til dem, hjælpe dem med at forstå det rum, de skal 
ind i, er den vigtigste opgave,” 

siger færdiguddannede Johannes, 28 år, København.  

1.3.  Den vigtige og vanskelige formidling

Ét særligt ord gik igen i begge fokusgruppers beskrivelser af, hvad de oplevede som den måske vigtigste 
– men også vanskeligste – del deres arkitektfaglige arbejde: Formidling – det vil sige evnen til at forklare 
og beskrive de faglige valg og begrundelser, der ligger bag en arkitektonisk løsning. Både over de direkte 
involverede brugere og interessenter – og overfor de beslutningstagere eller bygherrer, der ofte går efter 
økonomisk rationalitet eller effektivitet.

Arkitekters evne til at lytte og – ikke mindst – kommunikere ideer, intentioner og værdier i deres arbejde 
bliver tilsyneladende betragtet som en stor udfordring:

”Det vigtigste for mig som arkitekt at være i stand til at formidle de ar-
kitektoniske værdier. Som arkitekter skal vi kunne være den afgørende 
formidlende instans. Men den evne mangler vi ofte. Det er vigtigt, at vi 
ikke kun laver arkitektur for arkitekter. Vi skal blive bedre til at forklare 
det, så brugerne og alle andre forstår baggrunden og værdierne bag det, 
vi laver,” 

som færdiguddannede Nina, 31 år, København, formulerer det.

Netop koblingen mellem det faglige og det politiske ansvarlige kan være det allervanskeligste at forklare og 
formidle:

”Det kan nogle gange være en udfordring at forklare, så folk ikke bare 
tror, at det er æstetik. Nej, nej, det er ikke bare æstetik – du får et godt 
rum, en god løsning på dit problem!” 

siger færdiguddannede Johannes, 28 år, København.
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1.4.  Trætte af greenwashing med FNs verdensmål

Et af undersøgelsens umiddelbart overraskende resultater er, at kun 28 pct. af respondenterne betragter 
FN’s verdensmål som ”afgørende vigtigt” at arbejde med. Det virker decideret paradoksalt i lyset af, hvor 
samfundsengagerede både respondenter og fokusgruppedeltagere viste sig at være.

Paradokset viste sig i fokusgrupperne at have en rent sproglig – formidlingsmæssig – forklaring: Mange 
yngre arkitekter er slet og ret trætte af FN-verdensmålenes standardiserede og forsimplede karakter, selv om 
de intentioner, der ligger under målene faktisk opleves som alt afgørende vigtige.

”Jeg hader simpelthen de verdensmål. Man kan bruge målene som kom-
munikationsmiddel. Men de er alt for simple og sort-hvide. Da jeg gik på 
arkitektskolen, nægtede jeg simpelthen at klikke på, hvilke verdensmål 
mine projekter relaterede til,” 

siger færdiguddannede Martine, 30 år, København – en tilkendegivelse, der gik igen i fokusgrupperne.

Samme meldinger kom i forhold til flere andre centrale begreber – ikke mindst bæredygtighed. Det er tydeligt, 
at mange yngre arkitekter har en aversion imod de slogan- og buzzwordprægede formuleringer – samtidig 
med at de er sig pinligt bevidste, at de slidte begreber kan være vigtige at bruge, når man netop skal formidle 
intentioner og værdier bag arkitektfaglige løsninger:

”Hvis jeg kan overbevise min bygherre om nogle fornuftige løsninger 
ved at referere til FN’s verdensmål, så må jeg bare bruge dem. Jeg kan 
ikke se alternativet,” 

siger færdiguddannede Emil, 32 år, København.
 

”At arbejde bæredygtigt optager mig rigtig meget. Det er det vigtigste for 
mig. Men ordet er ekstremt bredt og udefinérbart – men det er jo en rej-
se, vi alle sammen er på,” 

siger Emil.

Samme pragmatisme lagde de fleste fokusgruppedeltagere op til:

”Måske skal vi bare tage FN’s verdensmål som det kommunikationsred-
skab, det er. Værdierne er jo gode nok – og vi har brug for formidlingen,” 

siger færdiguddannede Nina, 31 år, København. 
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1.5.  Ordentlige arbejdsforhold er forudsætningen for at kunne virke som arkitekt

De nære forhold på arbejdspladsen – arbejdsvilkår, ledelse, arbejdspladskultur, kollegialitet og fagligt fæl-
lesskab – er kvantitativt den dimension, der vægtes højest af de yngre arkitekter i undersøgelsen. Både for 
dem der er i arbejde, for de ledige og for de studerende.

Hele 90 pct. af respondenterne svarer, at det er ”afgørende vigtigt” at arbejde et sted, der har ordentlige 
arbejdsforhold for både medarbejdere og praktikanter.

Når de bliver spurgt til, deres ønsker til arbejdspladsen, er det arbejdskulturen, der fylder. Til gengæld er en 
prestigefyldt arbejdsplads og en høj løn langt mindre vigtigt. 

• 88 pct. mener at det er afgørende vigtige ”at arbejde et sted, hvor der er en god arbejdskultur og sam-
arbejdsånd.”

• 81 pct. mener, at det er afgørende vigtigt ”at have en chef, der er lydhør overfor mine ønsker til mit arbejdsliv.”

• Heroverfor står, at kun 4 pct. mener, at ”arbejde på en prestigefyldt arbejdsplads” er afgørende vigtigt. 
Hele 54 pct. mener ligefrem, at det er ikke særlig vigtigt. 

”At få en høj løn” er kun afgørende vigtig for 18 pct. af respondenterne. Dog placerer 51 pct. udsagnet på 
næsthøjest vurdering (lidt vigtigt). Dette kan tolkes som, at løn er en faktor, som unge arkitekter er optagede 
af, det er bare ikke den mest udslagsgivende faktor blandt ønskerne til arkitekternes arbejdsplads.

FIGUR 2: Unge arkitekters ønsker til deres arbejdsplads 

 

De kvantitative resultater kunne tolkes på den måde, at arbejdsvilkår er vigtigere end den faglige substans 
for de yngre arkitekter – og at de har en udpræget lønmodtagerkultur. Men fokusgruppesamtalerne gjorde 
det tydeligt, at det er en direkte forkert fortolkning.
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FIGUR 3: De vigtigste udsagn

 

Gennem fokusgrupperne kom det frem, at de yngre arkitekter lægger så stor vægt på arbejdsvilkår af to 
grunde:

• For det første anses ordentlige, rimelige og trygge forhold på arbejdspladsen som værende en decideret 
forudsætning for at kunne virke kreativt og professionelt som arkitekt. De to dimensioner er uadskillelige.

• For det andet anses arbejdsvilkårene for yngre arkitekter – og ikke mindst praktikanter – som værende 
så stort og betændt et problem i arkitektbranchen, at respondenterne har det øverst på deres fagpolitiske 
dagsorden.

”Et godt team på arbejdspladsen er det vigtigste. Hvis vi ikke er trygge, 
kan vi ikke udøve vores fag. Hvis man går rundt og er bange for at blive 
fyret, kan man ikke udføre et ordentligt stykke arbejde. Det er forudsæt-
ningen for vores kreativitet, at der er ordnede forhold,” 

siger Klara, 26 år, studerende, København med formuleringer, som de fleste øvrige deltagere erklærer sig 
enige i.

Hun fortsætter:

”Men arbejde er ikke hele mit liv. Man skal kunne regne med aftalerne, så 
man kan lægge arbejdet til side, når man kommer hjem. Og det er ikke, 
fordi jeg har lyst til at arbejde 9-17. Det har jeg slet ikke. Men skal kunne 
regne med aftalerne – og planlægge efter dem. Og hvis forholdene og 
kulturen er god, skal lønnen dybest set bare være decent.”
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Den nære relation mellem arbejdspladskultur, ledelse, fællesskab og faglighed formuleres således af Louise, 
26 år, Aarhus: 

”Gode relationer bliver til god faglighed. Hvis man er i et miljø, hvor man 
er glad for sine kolleger, har man også mulighed for at udfordre hinan-
den og lave gode projekter. … Når jeg skal ud på arbejdsplads, er det vig-
tigt, at arbejdspladsen vil mig – ser mig som en hel person og kan være 
med til at støtte op om de ønsker, jeg har for min udvikling.

”Jeg trives godt og finder motivation, når jeg lærer nye ting og tilegner 
mig nye færdigheder – at kunne have en dialog med min chef for mig og 
at have forskellige arbejdsopgaver. Det er overhovedet ikke problematisk 
for mig at have mange timer i perioder – bare der er aftaler, og at man 
kan regne med det, man aftaler.

Det blev gennem fokusgruppesamtalerne helt tydeligt, at de yngre arkitekter betragter arbejdsvilkårene for 
især praktikanter som arkitektbranchens allerstørste problem. Alle deltagerne havde problematiske beret-
ninger – fra venner eller fra egne oplevelser.

”Der er simpelthen så meget, der ikke fungerer i vores branche lige nu. 
Ikke mindst forholdene for de unge praktikanter og konkurrencearkitek-
terne. Det er en sindssygt vigtig kamp – og der er nogen, der skal tage den 
snart,” 

som færdiguddannede Martine, 30 år, København, formulerer det.

”Jeg har været nødt til at sige nej til steder, der ikke kunne give mig en løn, 
som jeg kunne leve for. Det er megaærgerligt, at det skal være sådan,” 

siger Louise, 26 år, studerende, Aarhus.
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1.6.  Arbejdspladserne lever ”i nogen grad” op til de efterspurgte værdier

Det er et forholdsvist positivt billede, der tegner sig, når de unge beskæftigede arkitekter vurderer deres 
arbejdspladser.

De mener generelt, at arbejdspladserne ”i nogen grad” lever op til de værdier, der spørges til i undersøgelsen. 

Tre forhold skiller sig ud som værdier, respondenterne i høj grad mener, at deres arbejdspladser lever op til, 
nemlig:

• et sted der altid er fair og uangribelig i konkurrencen med andre arkitekter. Det mener 93 pct. af de 
beskæftigede respondenter, at deres arbejdsplads i meget høj grad eller i nogen grad lever op til.

• et sted, der har ordentlige arbejdsforhold for både medarbejdere og praktikanter. Det mener 88 pct., at 
deres arbejdsplads i høj meget grad eller i nogen grad lever op til.

• et sted, hvor der er en god arbejdskultur og samarbejdsånd. Det mener 91 pct., at deres arbejdsplads i 
meget høj grad eller i nogen grad lever op til.

Fokusgruppeinterviewene understøttede disse generelle kvantitative resultater. Mange af deltagerne kunne i 
vid udstrækning berette, at de oplever at have fornuftige forhold, vilkår og gode relationer på arbejdspladsen:

”Jeg har været heldig med mine erfaringer – med overenskomster og 
ordentlige forhold. Jeg overvejer i min kommende jobsøgning at lade 
være med at søge de helt små tegnestuer, fordi jeg tror, de større tegne-
stuer har mere struktur på tingene,” 

siger nyuddannede Sarah, 30 år, København. 

”Jeg oplever, at jeg kan forfølge mine værdier i en god sammenhæng på 
arbejdspladsen. Når jeg taler med andre arkitekter, der arbejder andre 
steder, får jeg ofte helt andre historier. Jeg er heldig at have fundet et sted, 
der har stor rummelighed og som passer til mine værdier,” 

siger Emil, 32 år, København.
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1.7.  Branchen bør i højere grad stå fast på den arkitektfaglige kvalitet

De yngre arkitekter er i undersøgelsen blevet spurgt til, hvordan de oplever branchen. 
De blev præsenteret for seks udtalelser, som de kunne erklære sig helt enige, delvis enige, delvis uenige, helt 
uenige i. Se figuren nedenfor.

Den klare tilkendegivelse fra de unge arkitekter er, at 93 pct. er helt enige eller delvist i, ”at arkitekter i højere 
grad bør stå fast på den arkitektfaglige kvalitet over for bygherren”. 85 pct. er helt eller delvis enige i, at arkitek-
ter ofte indgår kompromiser for at tjene penge.

Så forholdet mellem arkitekt og bygherre skal i højere grad tilgodese de arkitektfaglige kvaliteter, mener de 
unge arkitekter. De mener også, at der gås på kompromis med bæredygtighed, når der bygges. 

Til gengæld er deres vurdering, at arkitektstanden kan bidrage til at løse klimaudfordringerne, og at borger- 
og brugerhøringer kan bidrage til god arkitektur. 

FIGUR 4: De unge arkitekters syn på den danske arkitektbranche

   

De, der er i arbejde blandt respondenterne, er lidt mere kompromisøgende. De svarer i lidt højere grad at de 
er ”delvist” enige i udsagnene end de studerende og ledige. 
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1.8.  De yngre arkitekters syn på Arkitektens Virke

Der er i undersøgelsen ikke blevet spurgt direkte til Arkitektens Virke. Dokumentet blev imidlertid inddraget 
på fokusgrupperne. Det skete ved, at deltagerne fik tid til at læse det og derefter blev bedt om at markere, 
hvilke passager, ord og formuleringer de anså som særligt vigtige eller gode, og hvilke de anså som proble-
matiske eller dårlige.

Den overordnede konklusion er, at de yngre arkitekter generelt er positive over for Arkitektens Virke, dets 
intentioner og indhold. Samtidig er der stor begejstring for, at dokumentet taler om arkitektfagets dilemmaer 
– og at der lægges op til en løbende diskussion af dets indhold og formuleringer.

Slående var det dog også, at ingen af fokusgruppedeltagerne kendte til Arkitektens Virke på forhånd. Kom-
munikationen af – og diskussionen om – dokumentet er tilsyneladende ikke noget, de yngre arkitekter har 
noteret sig. 

Trods den generelt positive tilbagemelding på Arkitektens Virke havde de fleste fokusgruppedeltagere – 
ikke overraskende – kritiske bemærkninger til flere af dokumentets formuleringer. Den generelle melding 
var, at dokumentets formuleringer er (for) brede, og at dokumentet godt kunne skærpes. Samtidig var der 
dog en udbredt erkendelse af, at et sådant værdidokument i sagens natur må være bredt for at kunne favne 
alle udøverne i en hel branche.

Følgende sætninger i Arkitektens Virke blev fremhævet som særligt vigtige (og dermed positivt retnings-
givende): 

Under afsnittet Arkitekturen

”Min faglighed udspringer af indsigt i arkitekturen: Hvordan sted, rum 
og helheder spiller sammen.” 

Under afsnittet Samfundet

”Som ansvarsbevidst MAA stræber jeg efter, at resultaterne af mit arbejde 
er bæredygtige.”

”Jeg lytter til og inddrager de interessenter, som mit arbejde berører, og 
som berører mit arbejde.”

Under afsnittet Integriteten

”Jeg er opmærksom på […] at udsatte kollegers arbejdskraft ikke udbyttes.”

”Jeg arbejder for diversitet, inklusion, lige muligheder og klare retnings-
linjer.”

Under afsnittet Kompetencerne

”Som læringsorienteret MAA udvikler jeg løbende min faglighed.”
Flere af fokusgruppedeltagerne savnede, at dokumentet ikke bare beskriver ”at resultaterne af mit arbejde” 



skal være bæredygtige, men også arbejdsprocesserne i de virksomheder, der skaber resultaterne: Ved affalds-
håndtering, stillingtagen til transport, kødfri frokostordninger, mv. 

Fokusgruppedeltagerne savnede ligeledes, at Arkitektens Virke inddrager hensynet til den ikke-menneskelige 
verden som dyr, planter, mv.

1.9.  Køn slår ud som eneste baggrundsfaktor

På grund af det forholdsvis lave antal respondenter har det ikke været muligt at spore afgørende forskelle på 
værdier og holdninger i forhold til:

a.  Om respondenten er studerende, beskæftiget eller ledig

b.  Om respondenten arbejder i en kommune, en privat virksomhed eller andre steder. Dette kan dog skyldes 
at det er et relativt begrænset antal respondenter, der gør, at det ikke er muligt at konkludere på disse 
forskelle.

c. Om respondenterne arbejder i en lille eller stor virksomhed. Antallet af respondenter her er også for lille 
til, at der kan konkluderes på baggrund af undersøgelsen.

d. Om man er uddannet fra Det kongelige Akademi eller Aarhus Arkitektskole.

Kun køn ser ud til at slå – om end svagt – ud som baggrundsvariabel. De konklusioner undersøgelsen tegner, 
markeres stærkere af arkitektfagets yngre kvinder end af de yngre mænd.
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