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Summary 

 
Recent research has shown that up to 80% of partnerships in the Danish building and 

construction industry somehow end up going wrong. Furthermore, statistics show that flaws 

and deficiencies amount up to 10% of the total construction cost – for most building projects 

this means an additional expenditure of up to four million Danish kroner. A report from The 

Danish Enterprise and Construction Authority concludes that the building and construction 

industry has much to gain from partnerships, and that they could mean closer cooperation 

and coordination between companies in the industry. The report also concludes that 

cooperation and communication are the main barriers and challenges to making partnerships 

work. It does not, however, offer any explanation for the reasons to why communication 

between the different parties is so difficult. 

 

To find those reasons, I have carried out a study based on focus group interviews with three 

different parties of the industry – architects, engineers and tradesmen from a construction 

company. The study shows that the differences between the parties are founded during their 

education, and that they carry their acquired culture with them throughout their professional 

lives. It also shows very different perceptions of what is really going on when the parties try 

to cooperate. These differences are actually quite characteristic for construction projects and 

it is necessary to take them into consideration when planning a construction project. With 

foundation in systemic theory, I have tried to identify the underlying reasons for the parties' 

lacking ability to communicate and cooperate by examining the character of construction 

projects as systems as well as differences in the parties' culture and identity as they manifest 

themselves in the parties' communities of practice.  

The above has been the background for the creation of my research question: 

How can the character of construction projects together with the cultures and terminology of 

the different parties of the building and construction industry influence the communication 

and cooperation between the parties and the partnerships they enter into? 

My reason for employing systemic analysis is my perception of partnerships and construction 

projects as companies or organizations with the different parties as departments, systems or 

communities, hereof.  

 



Conclusions 
One aspect where differences between the parties can be detected is in their discourse 

practices, where some do have better chances of co-existence than others due to related 

ways of creating meaning for the community. However, since their discourses bear no 

witness to different terminology usage, these cannot be identified as the reason for the 

inability to communicate and cooperate. 

The parties do not seem to want to find out whether their prejudices towards each other are 

true, it is much easier to hold on to them and thereby guard one's own identity. The reason 

for this is that some elements of the parties' identities are similar; there is a profound 

perceived need to hold on to those characteristics that do make them unique and to point 

fingers at "the others" to be able to maintain their own identity.  

The systemic analysis reveals a problematic way of conducting a construction project. The 

problem is that the parties necessarily exist as independent systems when they are not part 

of a particular project or partnership. Furthermore, the parties do not perceive construction 

projects and partnerships as communities to participate in as they participate in their 

respective companies. The study also indicates that the people who are assigned to lead the 

construction process do not view themselves as managers on the same level as managers of 

any other company. Therefore, they do not engage in motivation promoting activities or 

activities to create a sense of cohesion between the subsystems of the construction project 

or partnership as an organization. 

As the construction management have not established common goals for the project or 

partnership, it is needless to say difficult for the respective parties to perceive their respective 

tasks as part of a common goal. Therefore, they do not take mutual responsibility for carrying 

out the different tasks, which the many flaws and deficiencies is a clear indication of. With no 

shared goals and responsibilities, it is perhaps not that surprising if the parties do not find it 

necessary to share their knowledge and communicate with each other about the tasks at 

hand. A problematic situation when in fact many construction tasks do overlap, which is 

where almost all flaws occur. 
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1. Indledning 
En undersøgelse, udarbejdet af BYG-DTU i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen 

(EBST) fra 2006, viser at op til 80 % af indgåede partnerskaber i byggebranchen går galt1. 

Vicedirektør i EBST, Jesper Rasmussen, kan ikke forklare hvorfor det er så svært i 

byggeriet2. Ydermere anslog Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) i en analyse3, foretaget 

for EBST i 2004, at fejl og mangler i byggeriet udgør gennemsnitligt 10 % af den samlede 

byggesum. EBST anslår at antallet af fejl og mangler er nedbragt siden, men at de stadig 

udgør mellem 5 og 10 % af byggesummen. Det lyder måske ikke umiddelbart af meget, men 

i 2004 beløb det sig ifølge SBi til 12 mia. kr. for hele markedet, og for et enkelt byggeprojekt, 

hvoraf de fleste ligger mellem 10 og 40 mio. kr.4, snakker vi om en merudgift på mellem 

500.000 og 4 mio. kr. Der er med andre ord mange penge at spare hvis man nedbringer 

antallet af fejl og mangler i byggeriet. 

BYG-DTU - i samarbejde med EBST - udarbejdede i forlængelse af undersøgelsen en 

rapport om strategiske partnerskaber i byggeriet5. Rapporten konkluderer også at der er 

store gevinster at hente i sådanne partnerskaber, og at de kan åbne op for tættere 

samarbejde og koordinering på tværs af virksomhederne, som mere eller mindre kører deres 

eget løb i byggeprojekterne. Det vurderes samtidig i rapporten at de største barrierer og 

udfordringer netop ligger i selve samarbejdet og kommunikationen. Man har dog ingen 

forklaring på hvorfor kommunikationen er så svær. Det er her, denne afhandling kommer ind 

i billedet.  

Min indgangsvinkel til emnet er for det første en interesse i byggebranchen baseret på de 

observationer jeg som arkitektstuderende gjorde i årene 2003-2006, hvor jeg ofte undrede 

mig over den måde arkitekterne omtalte de andre parter i byggebranchen. Jeg syntes 

dengang at arkitekterne på min studieafdeling tog sig selv meget højtideligt og brugte enormt 

lang tid på at tale om sig selv og deres egne projekter. Selv som studerende fik man en god 

fornemmelse af, hvor svært det kan være at samarbejde i byggebranchen, og der taltes 

meget om forskelligheden mellem arkitekter og de andre fag – især fremhævedes den store 

kløft der er, og som der, ifølge arkitekterne på studieafdelingen, bør være mellem arkitekter 
                                                            
1 http://www.byg.dtu.dk/Nyheder.aspx?guid={2EF711B6-5D58-4D84-A424-0DE680DC4086} Projektet blev udført 
af BYG•DTU, Sektionen for Planlægning og Ledelse af Byggeri og SBi og blev støttet af RealDania og Erhvervs- 
og Byggestyrelsen i fællesskab. 
2 Strategiske partnerskaber i byggeriet går for ofte galt, Berlingske tillæg BusinessEjendomme, 26. september 
2006. Se bilag 1. 
3 http://www.ebst.dk/file/2629/Svigt_i_byggeriet.pdf 
4 http://www.byggeevaluering.dk 
5 http://www.byg.dtu.dk/Forskning/Publikationer.aspx  
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og ingeniører. Jeg fik derfor en fornemmelse af at arkitekterne selv er med til at sætte de 

barrierer op der forhindrer et godt samarbejde, idet der hersker en opfattelse af at de andre 

parter kun er ude på at sabotere den kreative, kunstneriske proces. Den samme problematik 

har også været med til at skabe konflikter og dårlige betingelser for samarbejde i fx 

reklamebranchen. Alvesson (1994) har med inspiration fra blandt andet Bourdieu undersøgt 

svenske reklamefolks habitus og fundet frem til lignende forhold mellem reklamefolkene og fx 

de virksomheder der hyrer dem. Det kunne altså tyde på at der er en generel tendens til at 

mennesker i kreative fag frygter sabotage heraf fra de erhverv de skal samarbejde med. 

Både i arkitektur- og reklamefaget handler det i høj grad om at kunne sælge sin kreativitet. 

Det er imidlertid en noget uhåndgribelig størrelse, som kan være svært at måle succes op 

mod. Derfor kan kunden eller de andre fag man samarbejder med nemt stille 

spørgsmålstegn ved og kritisere de kreatives arbejde, hvorfor de måske føler det nødvendigt 

at forsvare sig med nedsættende bemærkninger om "de andre". 

Kulturen på Arkitektskolen fremmer tilsyneladende også en opfattelse af de andre parter 

(ingeniører, entreprenører, håndværkere) som modstandere frem for samarbejdspartnere. 

Jeg undrede mig meget over denne holdning da de andre parter, især ingeniører og 

håndværkere, jo kan noget arkitekter ikke selv kan, hvorfor det må være i arkitektens egen 

interesse at kunne samarbejde med dem. Det var dog især ingeniører man talte om. Det 

virkede som om at de gamle arkitekter følte et tættere fagfællesskab med håndværkere end 

med de andre parter, hvilket formentlig kan have noget at gøre med den indlæringsmetode 

man har på de forskellige uddannelser. Arkitektuddannelsen er ligesom håndværks-

uddannelsen bundet i en mesterlæretradition, hvor man lærer sit fag ved at kaste sig ud i det 

og udføre opgaverne ved egen hånd så at sige. 

 

1.2 Problemstilling og problemformulering 
Ifølge Andersen (2005, s. 58) skal en problemformulering indeholde en beskrivelse af det 

problem, som skal belyses, undersøges og eventuelt løses. På baggrund af de indledende 

betragtninger om emnet vil jeg derfor opstille afhandlingens problemstilling og 

problemformulering. 

Problemstillingen er altså, at branchen selv mener, at man ville kunne få stor gavn af 

strategiske samarbejder i byggeriet. Man har endda en fornemmelse af hvor problemet ligger 
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samt en vis vilje til at løse det. Det er dog lidt svært, for ikke at sige umuligt, at løse 

problemet når branchen selv ikke helt er klar over årsagen til at det er der.  

Det forekommer mig, at kulturen/den faglige identitet og sproget hos de forskellige parter 

kunne ligge til grund for den manglende evne til at samarbejde. Man kunne forestille sig at 

parternes uddannelsesmæssige og faglige traditioner har gjort deres diskursive praksisser så 

forskellige, at de har svært ved at forstå hinandens kulturer og dermed hinanden. Eller 

omvendt kunne man måske forestille sig at deres faglige identitet i nogle tilfælde er så ens, 

at de har svært ved at distancere sig fra hinanden. Man kan derfor argumentere for at de 

forskellige fags diskursive praksisser har været med til at forankre en praksis i 

byggebranchen, hvor man ikke har kunnet kommunikere sammen og derfor ikke har kunnet 

eller måske i mange tilfælde ikke villet samarbejde.  

Ifølge Dalsgaard (2002) er sproget også bestemmende for den måde, vi føler, tænker og 

indgår i sociale sammenhænge på, og det påvirker vores forestilling om hvordan livet bør 

være, og hvad der kan lade sig gøre. Vores sprog er med andre ord med til at forme det liv vi 

lever, og det er gennem sproget at vi danner forhold til og fællesskaber med hinanden. Det 

vil sige at ethvert fællesskab har sin måde at kommunikere og udtrykke sig på. Jeg ser derfor 

de forskellige parter i byggebranchen – arkitekter, ingeniører og håndværkere – som 

værende fagfællesskaber med hver sin unikke sprogbrug og fagkultur eller faglige identitet. 

Ovenstående bunder i to forskellige hypoteser om hvordan sprog og kultur/identitet kan 

skabe problemer for samarbejde i byggebranchen. Først er der den måde man taler om 

hinanden på, fagene imellem. Hvis den herskende opfattelse er at ”de andre” kun er ude på 

at ødelægge det for ”os”, har man skabt meget dårlige betingelser for samarbejdet, inden det 

overhovedet har haft en chance for at komme i gang – det vil sige at her er det primært 

kulturen eller identiteten, der skaber problemer. En anden måde er parternes forskellige 

fagjargon som potentielt kan skabe misforståelser under samarbejdet, fordi man har 

forskellige måder at tale om de samme ting på – det vil sige at her er det primært 

sprogbrugen, der skaber problemer. 

Denne afhandling søger derfor at afdække hvorfor byggeriets parter finder det svært at 

kommunikere indbyrdes samt at teste de hypoteser, som er fremkommet indtil nu. De kan 

opsummeres som følgende: 
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• Byggeprojekters måde at organisere sig på, eller mangel på samme, skaber 

problemer for samarbejde og kommunikation mellem parterne. 

• Nogle fagfællesskabers kulturer har rødder hvis fundament har bedre 

samarbejdsgrundlag end andre. 

• Myter og fordomme om de andre fagfællesskaber er svære at bryde, og i mange 

tilfælde ønsker man ikke at bryde dem, hvilket giver et dårligt fundament for 

samarbejde. 

• Forskellig sprogbrug, det vil sige fagjargon, skaber misforståelser fagene imellem, 

hvilket gør samarbejdet vanskeligt. 

Dernæst er det håbet at afdækningen af problemet kan munde ud i en vurdering af, hvordan 

problemet kan løses. Vurderingen kan naturligvis kun blive en anbefaling til branchen, og 

derfor er afhandlingens hovedfokus afdækningen af problemet, som kan opridses i følgende 

problemformulering: 

Problemformulering 
Hvordan kan byggeprojektets karakter som system samt fagkulturerne og sprogbrugen 

hos de forskellige parter der deltager i det, være med til at påvirke kommunikationen og 

samarbejdet mellem parterne og de partnerskaber de indgår i? 
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1.3 Afgrænsninger 
Da det ville være for omfattende at medtage alle mulige - og umulige - former for samarbejde 

som byggeriets parter kan indgå i, har jeg valgt ikke at behandle indgåelse af partnerskab 

med offentlige institutioner, da jeg mener der ligger nogle andre problemstillinger i offentlig-

private partnerskaber, end jeg finder relevant at diskutere i denne afhandling.  

I analysen af de forskellige fællesskaber vil jeg vælge at se på fagfællesskaberne generelt og 

ikke på de individuelle fællesskaber i hver enkelt virksomhed. Man kunne naturligvis 

argumentere for at hver enkelt eksempelvis håndværksvirksomhed kan være lige så 

forskellig fra den næste, som den kan være forskellig fra fx et arkitektfirma, men mit 

udgangspunkt er at se på de enkelte fag som samlede og samlende fællesskaber. 

Begrundelsen herfor er en hypotese om at det primært er de forskellige fagkulturer- eller 

identiteter, der gør det svært at kommunikere og dermed samarbejde i branchen – og altså 

ikke kulturen eller identiteten i den enkelte virksomhed. 

Jeg afgrænser mig også fra at gå ind i horisontale samarbejder på tværs af landegrænser, 

da jeg mener det hører under en helt anden opgave. Jeg vil koncentrere mig om de 

fagkulturelle kløfter og deraf afledte kommunikationsbarrierer mellem parterne, det vil sige 

virksomheds/fagkulturer og ikke nationale kulturer.  
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2. Metodiske overvejelser 
Målet for denne afhandling har været at komme frem til analyseresultater, som kan besvare 

min problemformulering og hypotesespørgsmål og forhåbentlig lede mig på sporet af 

eventuelle anbefalinger til byggebranchen. Som udgangspunkt ønskede jeg at tage afsæt i 

teori og teste det på mit empiriske materiale – det vil sige en deduktiv metode. Det har dog 

været svært at arbejde udelukkende deduktivt, da jeg af tidsmæssige årsager eksempelvis 

har måttet gennemføre fokusgrupper undervejs, og derfor ikke har kunnet basere mine 

interviewspørgsmål udelukkende på teorigennemgangen. Derudover er der også den detalje 

at jeg faktisk stod med et aktuelt problem på hånden inden jeg gik i gang, hvilket er 

kendetegnende for den optimale situation for den induktive metode (Reinecker et al. 2001: 

211). I realiteten er mit arbejde derfor endt med at reflektere en blanding af de to metoder. 

Som det vil fremgå, er min metode baseret på en holistisk, eller helhedsorienteret, tilgang. 

Jeg lægger mig altså op ad den tankegang at de enkelte fagkulturer er en del af et større 

hele, eller et større system, og at de ikke nødvendigvis kan forstås uafhængigt af hinanden. 

De problemer der findes i byggebranchen i dag, er jo heller ikke isoleret i enkelte firmaer – 

selvom enkelte firmaer givetvis formår at eksistere sammen med andre i frugtbare 

samarbejder og partnerskaber. Byggebranchens problemer med at fastholde partnerskaber 

må med op mod 80 % fejlslagne af slagsen siges at være forholdsvis generelle, og derfor 

mener jeg at den systemiske tilgang med sit holistiske verdenssyn kan være med til at belyse 

problemstillingen, fordi den netop ikke er isoleret i enkelte dele a branchen, men eksisterer 

for branchen som helhed. 

Anvendelsen af systemisk teori håber jeg også vil kunne give mig nogle værktøjer til bedre at 

kunne forstå og analysere organisationsstrukturen i et projektbaseret arbejde som en 

byggeproces. Ifølge Dainty et al. er succesfuld gennemførelse af især midlertidige projekter 

afhængig af de deltagende parters evne til at kommunikere effektivt samt projektledelsens 

evne til skabe de organisatoriske/strukturelle rammer for at sikre effektiv kommunikation 

(2006: 19). Jeg vil derfor opfatte det enkelte partnerskab, det enkelte byggeprojekt, som et 

oversystem med de forskellige deltagende parter som selvstændigt fungerende systemer 

herunder. Dette vil potentielt kunne give nogle problemer i udførelsen af det fælles projekt 

idet de enkelte delsystemer også, må man formode, skal kunne fungere selvstændigt som 

eget oversystem uden for partnerskabet. Dette vil kunne påvirke kommunikationen mellem 
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enhederne, eller systemerne, i byggeprojektet. Den systemiske teori vil derfor kunne hjælpe 

mig til at forstå processerne i byggeprojektets kommunikation. 

Til den systemiske analyse vil jeg hovedsagelig anvende Hornstrups et al. Systemisk ledelse 

samt Bourdieus teori om habitus (hovedsagelig Bourdieu 2007) samt feltteorien. Derudover 

anvender jeg Miller (2003) til det overordnede overblik over systemteoretiske værktøjer. 

Systemteorien er stærkt influeret af teoretikere som Maturana og Varela samt af Luhmann 

som jeg vil anvende til gennemgangen af nogle mere specifikke men centrale begreber. 

Til analysen af hvordan fagkulturer/identiteter kan skabe problemer for samarbejdet, vil jeg 

hovedsaglig anvende Wengers (2004) teori om praksisfællesskaber (Communities of 

Practice) og Social Identity Theory (hovedsaglig Stets og Burke 2000). Som det vil fremgå af 

den teoretiske gennemgang herefter, er sprogbrugen en del af repertoiret i et 

praksisfællesskab, og derfor vil sprogbrugen fremgå som en del heraf. Jeg vil dog også 

inddrage blandt andet Swales (1990) teori om diskursfællesskaber (Discourse Communities) 

til at belyse hvordan fagenes forskellige sprogbrug kan skabe problemer for samarbejdet.  

Efter min teoretiske gennemgang følger den empiriske metode samt endelig den ramme jeg 

ønsker at lægge det teoretiske grundlag ind under. Inden afhandlingens egentlige analysedel 

vil jeg kort redegøre for det projektbaserede arbejde for at give et overblik over hvad det vil 

sige at arbejde i byggebranchen. Herefter vil følge en gennemgang af undersøgelsens 

resultater med korte resumeer af interviewpersonernes besvarelser under fokusgruppe-

interviewene. 

Afslutningsvis vil jeg konkludere på afhandlingens resultater og dernæst på baggrund af 

analysen præsentere nogle anbefalinger til hvordan branchen kan løse op for de 

eksisterende problemer. Endelig vil jeg give et bud på videre arbejde med problemstillingen. 
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3. Afhandlingens teoretiske hovedbegreber 
Det følgende er en gennemgang af de hovedbegreber, som danner den primære teoretiske 

baggrund for denne afhandling, og som jeg vil anvende for at be- eller afkræfte de opstillede 

hypoteser. 

Problemformuleringen spørger hvordan byggebranchens parters forskellige fagkulturer 

påvirker kommunikation og samarbejde mellem parterne. Man kunne herefter stille 

spørgsmålet hvorfor de overhovedet skal kommunikere og samarbejde; de er jo ikke del af 

den samme organisation, så er der i det hele taget et behov for det? Umiddelbart kunne man 

godt svare nej, det behøver de i deres virke som selvstændige organisationer ikke. I kraft af 

at de løbende indgår i byggeprojekter med hinanden opstår dette behov eller nødvendighed 

imidlertid, og branchen påpeger selv den manglende evne til at opfylde dette behov som en 

væsentlig årsag til at så stor en procentdel af partnerskaber går i vasken. Dette bringer mig 

til opfattelsen af ethvert byggeprojekt som en virksomhed eller organisation i sig selv med de 

forskellige parter som afdelinger herunder, hvorfor jeg finder det oplagt at anvende en 

organisationsteoretisk tilgang på problemstillingen. Derfor vil jeg i følgende afsnit kort 

redegøre for udviklingen i denne teori for at skabe en forståelse for den gren jeg har valgt. 

 

3.1 Organisationsteori 
Klassiske teoretikeres (fx Fayol6 1916, Weber 1922 (posthumt) og Taylor 1911) tilgang til 

organisationsteori var baseret på maskinmetaforer og fokuserede på at øge effektiviteten og 

produktiviteten i organisationer (Miller 2003: 26). Kommunikation og faktorer som 

medarbejdernes individuelle behov fik dog ikke megen, hvis overhovedet nogen, 

opmærksomhed i de klassiske tilgange. Med fx Maslow (1943, 1959) og Herzberg (1966, 

1976) udvikledes de følgende årtier en forståelse for menneskers behov og motivation som 

en vigtig faktor for organisationers trivsel og overlevelse. Den menneskelige faktor gjorde det 

umuligt fortsat at se organisationer som forudsigelige maskiner, og fra slutningen af 

1960erne udvikledes systemmetaforen, som ser organisationer som komplekse organismer 

                                                            
6 Fayol bekender sig dog ikke blindt til maskinmetaforen. Fx er han godt klar over de problemer der kan opstå i 
organisationskommunikationen, han siger blandt andet at "each employee, intentionally or unintentionally, puts 
something of himself into the transmission and execution of orders and of information received too. He does not 
merely operate as a cog in a machine” (Fayol 1949: 33).  
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der må interagere med omverdenen for at overleve (fx von Bertalanffy 1968, Katz og Kahn 

1966 og 1978, Thompson 1967).  

Efter min mening vil systemmetaforen være en meget anvendelig teoretiske ramme for 

afdækningen af problemstillingen i byggebranchen. Baggrunden herfor er opfattelsen af 

byggeprojektet som en organisation i sig selv der, som enhver anden organisation, skal finde 

en måde at overleve på. I modsætning til de fleste andre organisationer består 

byggeprojektet imidlertid af andre helt autonome organisationer, som skal fungere som 

sådan uden for byggeprojektet. Denne måde at anskue situationen på kan overføres på 

systemmetaforen hvor byggeprojektet bliver oversystemet, som de forskellige parter, eller 

undersystemer, skal fungere i relation til. Hvis de ikke kan det, risikerer man at systemet som 

helhed bryder sammen – nøjagtigt som man har set det så ofte i byggebranchen. Man kan 

sammenligne det med den menneskelige krops funktioner hvis delsystemer, fx organerne, 

skal fungere og samarbejde for at vi kan overleve; hvis hjertet holder op med at slå, pumpes 

der ikke blod rundt i årene, og kroppen dør – systemet bryder altså sammen. 

 

3.2 Systemisk tænkning 
Systemteorien er, som det sikkert fremgår af ovenstående, oprindelig udviklet til biologiens 

verden og drager paralleller fra relationerne mellem molekyler, celler, organismer, arter og 

miljøer til relationerne mellem individer, grupper, organisationer, folkeslag og samfund 

(Morgan 1986: 41). Et system kan beskrives som en repræsentation af en række 

komponenter og de relationer der forbinder komponenterne til en helhed (Jensen et al: 2004: 

244). Når man arbejder systemisk, arbejder man derfor med den opfattelse af verden at 

alting er forbundet. Inden for systemteorien kalder man dette for princippet om cirkularitet, og 

det indebærer at man fokuserer på mønstre og sammenhænge og ikke lineære årsag-

virknings-kæder. Enhver hændelse i et givent system griber ind i andre hændelser i gensidig 

påvirkning (Hornstrup et al 2005: 33). Problemer inden for et givent oversystem findes altså 

ikke i sig selv men kun i samspillet med andre systemer eller komponenter inden for 

systemet. I byggebranchen kunne man forestille sig at denne tankegang giver god mening, 

idet problemet jo netop ifølge branchen selv er opstået i konflikter skabt i forbindelse med 

samarbejde – det vil sige i samspillet mellem de forskellige parter, eller systemer. 
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3.2.1 Systemkomponenter og relationer 
Et system kan bestå af mange forskellige komponenter, som i sig selv kan opfattes som 

systemer. Komponenter/systemer har tre karakteriserende træk tilfælles; hierarki, indbyrdes 

afhængighed og tilgængelighed (Miller 2003: 73). Ligesom den menneskelige krop er 

systemer som fx organisationer opdelt i under- og oversystemer, hvilket udgør den 

hierarkiske orden. Konceptet hierarki har dog en lidt anden betydning inden for 

systemteorien end i den klassiske management teori (Miller 2003: 73). Det handler nemlig 

ikke om systemets indbyrdes magtforhold som repræsenteret af et organisationsdiagram. 

Det er mere et udtryk for at når vi ser på et system, så kan vi forestille os hvordan dette 

system er bygget op af mindre undersystemer og selv er del af et større oversystem. Det er 

således ikke systemets indbyrdes magtforhold der henvises til, men selve systemets 

opbygning. Indbyrdes afhængighed er ideen om at en komponents eksistens er afhængig af 

de andre komponenter i systemet. Hvis én komponent ikke fungerer optimalt, kan det 

således påvirke andre komponenter og derved medføre sammenbrud i systemet (Miller 

2003: 74). Elektrikeren kan eksempelvis ikke putte kabler i væggene uden at samarbejde 

med mureren, tømreren kan ikke lave konstruktioner til bygningen uden arkitektens og 

ingeniørens tegninger, og arkitekten må samarbejde med ingeniøren om bygningens 

dimensionering.  

Tilgængelighed er ideen om at nogle systemer er mere åbne end andre, og at 

tilgængeligheden har indflydelse på hvordan systemet kommunikerer og fungerer indbyrdes, 

og dermed også på systemets eksistens som helhed. Graden af udvekslingen af 

informationer er med til at karakterisere hvorvidt et system er åbent eller lukket, og ifølge 

Miller (2003: 74) skal et system være åbent over for sine omgivelser, det vil sige som 

minimum over for de andre i systemet, for at kunne fungere optimalt. Man kunne her 

forestille sig at byggeparternes manglende evne til at være tilgængelige eller åbne over for 

hinanden kunne være en del af problemet – for hvis de ikke deler informationer om fx 

byggeprocessen med hinanden, hvordan kan de så samarbejde? 

Denne måde at opfatte os selv, hinanden og de forbindelser og relationer vi indgår i, antager 

at alt både er kontekstualiseret af noget andet og selv er en kontekst for andet igen (Pearce 

2007: 69). Det sætter dermed problemstillingen ind i en systemisk ramme af helheder, hvor 

vi selv er en del af en helhed i de fællesskaber eller systemer, vi indgår i, som igen er del af 

andre større systemer. 
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3.2.2 Kybernetik 
Hvis systemer består af andre systemer, som til en vis grad er selvstændige og samtidig skal 

udgøre en helhed i oversystemet, kan der nemt opstå kaos (Bailey 1994: 129). Hvis vi 

forestiller os et byggeprojekt som et system, kan vi se for os de forskellige parter der deltager 

i projektet som undersystemer, der i langt højere grad end undersystemer eller afdelinger i 

enhver anden virksomhed er selvstændige og skal fungere som sådan uden for det givne 

byggeprojekt. Der er derfor, måske endda i højere grad end i en "almindelig" virksomhed, 

behov for at "holde orden" eller kontrollere systemernes interaktion. Inden for systemteorien 

kan vi anvende begrebet kybernetik til dette formål. Ordet kybernetik stammer nemlig fra det 

græske ord kybernetes, som betyder styrmand. Med andre, mere moderne termer, handler 

denne tilgang altså om at styre organisatoriske systemer mod at nå systemets fælles mål 

(Miller 2003: 80), det vil sige det handler om ledelse af systemer. Og da ingen systemer, eller 

organisationer, mig bekendt fungerer uden en eller flere gode ledere ved roret, eller uden et 

mål at arbejde hen mod, er det et relevant aspekt at tage med i enhver systemanalyse. Som 

system er byggeprojektet ikke anderledes end alle andre systemer; et fælles mål og en eller 

flere ledere til at holde styr på at alle undersystemer arbejder sammen om at opnå dette mål, 

er essentielt for at systemet overlever og får succes (Miller 2003: 80). Man kunne derfor 

forestille sig at en del af byggeriets problemer med fx fejl og mangler kan skyldes mangel på 

lederskab til at skabe sammenhængskraft i "virksomheden", det vil sige byggeprojektet. 

Udover systemets fælles mål inkluderer det kybernetiske system to andre forbundne 

komponenter. Systemet anvender en variation af mekanismer som hjælper til med at 

fastholde systemets mål ved at indrette systemets adfærd herefter. Nogle gange matcher 

denne adfærd dog ikke målet, og i disse tilfælde sendes feedback til systemet og nye 

mekanismer igangsættes for at tilpasse adfærden (Miller 2003: 80). Man kunne derfor 

forestille sig at en af årsagerne til at de fleste partnerskaber om byggeprojekter går i vasken, 

kan skyldes partnerskabernes manglende evne eller måske endda vilje til som system at 

opstille fælles mål. Det kan også være at man, selvom man måske har opstillet fælles mål, 

ikke har de rette mekanismer til at indrette undersystemernes adfærd så målet kan nås. 

Problemet kunne her være en kombination af at man ikke har en leder at sende sin feedback 

til, og at parterne måske ikke er vant til at give feedback og derfor heller ikke gør det her.   
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3.2.3 Anden ordens-kybernetik 
En central tanke i systemteorien er at vi ikke kan observere et system uden samtidig at 

påvirke systemet, en problematik jeg også vil komme ind på i empiriafsnittet. Kybernetik er, 

som det fremgår af foregående afsnit, videnskaben om regulering og styring af systemer, og 

hvor man inden for førsteordens-kybernetikken godt kan iagttage og beskrive et system 

uafhængigt af det system, eller den person der iagttager det, trækker systemteorien især på 

fysikeren Heinz von Foersters teori om andenordens-kybernetik (Hornstrup et al 2005: 33). 

Her er pointen at både det vi siger og gør samt vores tidligere erfaringer har indflydelse på 

hvordan vi tolker en given handling – og at den der taler og handler, gør det ud fra 

forventninger om, hvordan et udsagn eller en handling vil blive modtaget og tolket hos 

modtageren (Hornstrup 2001: 131). Systemer er derfor ikke som sådan, de beskrives. 

Udfordringen er at alle – inklusive mig selv som observatør – er en del af det 

forståelsessystem, som jeg forsøger at beskrive. Ideen om at vi så at sige er bundet af vores 

tidligere erfaringer, er som sagt en central tanke i systemteorien, men et langt stykke hen ad 

vejen bliver det heller aldrig mere end en tanke. Jeg har dog en formodning om at denne 

tanke kunne være en vigtig brik til at få byggepuslespillet til at gå op, og jeg vil derfor hente 

hjælp hos Bourdieu hvis term habitus efter min mening dækker over den samme tanke (se 

afsnit 3.3). 

To andre indflydelsesrige teoretikere indenfor denne tankegang er Maturana og Varela. 

Deres teori om autopoiese – igen et græsk ord afledt af ordene for selv og at producere - 

siger at vi kun kan have vores eget individuelle billede af hvad der er vigtigt og rigtigt i en 

given situation (Hornstrup og Madsen 2004: 2). Man kan derfor stille spørgsmålstegn ved om 

det overhovedet er nyttigt og relevant at observere og analysere systemer, når vi hver især 

alligevel vil have vores egen opfattelse af hvad der er vigtigt i observationen. Det mener jeg 

at det er, idet vores grundantagelser, uanset hvor individuelle de er, jo ikke kan undgå at 

være konstrueret i samspil med vores omgivelser – som sagt påvirker og påvirkes vi jo til 

stadighed af de systemer vi indgår i.  

Luhmann er en anden vigtig indflydelse i systemteorien. Også han opererer med at systemer 

er selvreferentielle og lukkede. Dilemmaet forklarer Luhmann ved at påpege at autopoiese 

ikke udelukker relationer til omverdenen, men blot betyder at systemet ikke er udsat for 

direkte påvirkning fra omverdenen uden dets egen medvirken (2000: 49). Et andet dilemma 

kan illustreres ved Wittgensteins pointe om at Mit sprogs grænse er min verdens grænse 

(Wittgenstein 1953). Med andre ord kan vi kun kommunikere det som vi har et sprog til at 
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formidle – der hvor sproget stopper, stopper muligheden for at skabe fælles forståelser i en 

given sag (Hornstrup og Madsen 2004: 3). Som nævnt i indledningen kunne problemerne i 

byggebranchen have rod i parternes forskellige fagjargon, hvilket i henhold til Wittgenstein 

kunne forhindre parterne i at kommunikere og dermed samarbejde med hinanden, fordi de 

kun kan formidle med deres egen tunge så at sige. Det rejser følgende spørgsmål: Hvordan 

kan man kommunikere med hinanden og samarbejde hvis sproget man bruger for at formidle 

sit arbejde er helt forskellige fra hinanden? Dette vil jeg komme mere ind på i afsnit 3.7 om 

diskursiv praksis. 

Coordinated Management of Meaning (CMM) (Cronen og Pearce 1980) sætter yderligere 

fokus på det dilemma der understreges med Maturanas teori om autopoiese; at vi selv 

skaber mening i det vi ser, og at denne mening skabes i samspil med de systemer vi indgår i. 

Vi har derfor ikke mulighed for at opnå fuld fælles forståelse, men ved at dele historier om 

det vi forstår og ikke forstår, kan vi koordinere vores forståelser (Hornstrup et al 2005: 53). 

Ifølge Pearce (2007: 9) er vi igennem vores sprog og historier, det vil sige igennem vores 

praksis, medskabere af den verden vi lever i. Sagt med andre ord er de systemer vi indgår i, 

med til at konstruere den virkelighed vi er en del af. Pearce mener, sammen med fx Wenger, 

at man kun kan lære en kultur eller et praksisfællesskab og dens kommunikation at kende 

ved at deltage i den. Ifølge Pearce handler det ikke om at man skal lære den at kende for at 

kunne forstå kulturen eller kommunikationen, men for at kunne koordinere i den (2007: 9). 

Det er denne teori, Pearce kalder for Coordinated Management of Meaning. Som teoriens 

navn antyder, handler det altså om at kunne koordinere, det vil sige (med Wengers ord) 

udøve sine aktiviteter i praksis inden for fællesskabet (2004: 59) (mere herom i afsnit 3.4) – 

eller inden for et system eller hierarki af systemer (Hornstrup et al. 2005: 53). Som sagt 

koordinerer vi ud fra tidligere erfaringer, til hvilket jeg vil anvende Bourdieus begreber habitus 

og felter. 

 

3.3 Habitus og felter 
Når vi snakker systemteori, kommer vi ikke udenom at få hele helheden med. Jeg vil dog 

mene at den gængse systemteori kan have lidt svært ved at få helheden med på 

personniveau, det vil sige i skabelsen af individuel identitet. Giddens har også forsøgt at 

takle denne problematik med sin structuration theory, Ifølge denne teori er menneskelig 

adfærd et resultat af allerede eksisterende sociale strukturer som styres af normer der er 

forskellige fra andre sociale strukturer, og det er derigennem identitet opstår (Giddens 1984: 
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13). Vores handlinger skal ses og forstås som et led i et system af handlinger, 

kommunikation og relationer. Både det vi siger, og det vi gør, men også vores tidligere 

erfaringer har altså indflydelse på hvordan vi tolker en given handling (Hornstrup 2001: 131). 

Bourdieu kalder dette fænomen habitus. Da systemteorien derudover ikke går så meget ind i 

dette aspekt, vil jeg inddrage Bourdieus teori til dette niveau i systemanalysen.  

Disse habitus’er er varige dispositionssystemer, der fungerer som strukturerende strukturer, 

som principper der frembringer og strukturerer praksisser og repræsentationer (2007: 92). 

Det vil sige at vi har nogle sociale strukturer i os, som både knytter sig til og skaber de 

fællesskaber vi indgår i. Ifølge Bourdieu eksisterer habitus dog ikke i objektiv forstand, men 

er kun virksom på betingelse af, at nogen genkender den – nogen der er blevet betinget til at 

genkende den. Det vil sige at habitus kun kan tage ophold i os, så at sige, hvis nogen i et 

eksisterende fællesskab som vi gerne vil være en del af, introducerer os til den. Det vil igen 

sige, at habitus sikrer den aktive tilstedeværelse af fortidige erfaringer (2007: 94), hvilket 

følgelig er med til at garantere praksissens konstans gennem tiden. Det er naturligvis muligt 

at tænke, opleve og handle frit i ethvert givent fællesskab, men kun indenfor habitussens 

produktionsbetingelsers særlige rammer (2007: 94) – det vil sige at den enkeltes muligheder 

for at ændre praksis bliver stærkt begrænset af den allerede tillærte habitus’ betingelser. 

Denne konstans gør praksisserne umiddelbart forståelige og forudsigelige, det vil sige mulige 

at opfatte som evidente og selvfølgelige, men den medvirker samtidig også at habitus 

overflødiggør intentionen (2007: 99), med andre ord kan man altså hævde, at man ”ikke kan 

gøre for det”, for sådan er praksis jo bare. 

Man behøver ikke tænke længe for at komme i tanke om en situation, hvor en kollega, en 

studiekammerat eller sågar et familiemedlem har udtalt ordene "Jamen sådan gør vi jo bare 

her i familien/firmaet/på skolen". Det er efter min mening en meget naturlig reaktion på 

påvirkning og forandring udefra, men det er også en meget risikabel reaktion. For hvordan 

skal man ændre praksis i byggebranchen hvis man kan gemme sig bag det man plejer at 

gøre? 

Bourdieu viderefører denne tanke i sin teori om at samfundet er opdelt i en række felter, som 

er kendetegnet ved nogle adgangsbetingelser som feltets deltagere skal opfylde for at få 

adgang til feltet (Merkelsen 2007: 189). Deltagerne i feltet har en praktisk sans som gør at de 

kan agere meningsfuldt i feltet, uden at de nødvendigvis har overblik over feltets objektive 

realitet – igen det samme som Pearce er inde på i CMM-teorien – man handler altså ud fra 

en vurdering af hvad der har virket før i det pågældende felt. Habitus overflødiggør jo 
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intentionen, og på samme måde overflødiggør feltets spilleregler, som Bourdieu kalder doxa, 

intentionen. Reglerne fremstår så selvfølgelige for feltets deltagere at de ofte ikke opfattes 

som regler, og derfor tvivles der sjældent på deres gyldighed (Järvinen 2005: 363). 

Deltagerne tager med andre feltets spilleregler for givet og regulerer deres adfærd herefter, 

hvorved de er med til at reproducere feltets praksis – eller det Bourdieu kalder feltvirkningen 

(Sestoft 2006: 167). Ifølge Bourdieu er det dog muligt ved hjælp af interne kampe i feltet og 

via påvirkning fra andre felter at ændre på praksis (Merkelsen 2007: 190). For at komme i 

dybden med de strukturer og spilleregler der udgør felterne i byggebranchen, vil jeg anvende 

begrebet praksisfællesskaber, hvilket jeg vil komme nærmere ind på i afsnit 3.5. 

 

3.4 Fra systemer til praksisfællesskaber 
Maturana og Varela opererer blandt andet med begreberne unity og organization i deres 

systemteori for at forklare hvordan systemer fungerer. Det første begreb betegnes som an 

entity, concrete or conceptual, dynamic or static, specified by operations of distinction that 

delimit it from a background and characterized by the properties that the operations of 

distinction assign to it (Maturana 1978: 32-33). Det handler altså om at et system skal kunne 

adskille sig fra sin omverden for at kunne skabe en følelse af fællesskab – hvilket jo også var 

det Giddens var ind på i sin structuration theory. Om begrebet organization siger Maturana 

og Varela at det er relationerne mellem komponenterne i systemet, der realiserer systemet 

som en enhed, unity, og som udgør systemets organisation (Varela, Maturana og Uribe 

1974: 188). Tankegangen om at systemer ikke bare er, passer derfor godt ind i denne teori 

om at systemer skabes af relationerne mellem de komponenter, lad os kalde dem 

mennesker, som gør systemet til en helhed. Grundtanken i denne teori betyder for mig at 

man bliver nødt til at se på, hvordan de mennesker der udgør systemet interagerer med 

hinanden, for at man kan forstå hvordan systemet fungerer i praksis. Jeg bliver altså nødt til 

at gå ud i byggebranchen og undersøge, hvordan parterne interagerer med hinanden. 

Maturana og Varelas tilgang er efter min mening en anelse utilgængelig og desuden funderet 

i lingvistikken hvorfor jeg i stedet vil anvende Wengers teori om praksisfællesskaber. 

Begrebet enhed i Maturana og Varelas teori vil jeg mene kan erstattes af begrebet 

Praksisfællesskab, hvilket jeg vil gennemgå herunder. 
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3.5 Praksisfællesskaber 
Som introduceret allerede i indledningen, er praksisfællesskab et centralt begreb for denne 

afhandling. Konceptet praksisfællesskaber har sit primære udgangspunkt og virke inden for 

læringsteorien og blev først introduceret som term i slut-firserne/start-halvfemserne af 

Wenger og Lave i deres arbejde med at forklare at læring er socialt betinget og hovedsagelig 

stammer fra vores erfaringer med at deltage i det daglige liv. Konceptet har efterfølgende 

fundet praktiske anvendelsesmuligheder i virksomheder, organisationsdesign, undervisning, 

udviklingsprojekter og i det civile liv, og Wengers værk af samme titel beskæftiger sig da 

også primært med det praksisfællesskab der udspiller sig på arbejdspladsen (Wenger 1998, 

dansk oversættelse 2004). 

Tankegangen bag praksisfællesskaber, deres socialt betingede læringsprocesser og 

afhængighed af hinanden passer efter min mening godt ind i den systemiske tankegang om 

at vi alle er del af forskellige systemer, som griber ind i og påvirker hinanden. Jeg vil derfor 

anvende denne teori til at gå ind i problematikken omkring byggeriets parters manglende 

evne til at samarbejde og kommunikere. Eftersom konceptet og teorien om 

praksisfællesskaber er udviklet af Etienne Wenger, anvender jeg primært hans hovedværk.  

For at blive del af et fællesskab, må vi først lære dette fællesskabs identitet og praksis at 

kende (Wenger 2004: 174) – hvilket Bourdieu jo også er inde på i feltteorien samt Pearce i 

CMM-teorien. Centralt for praksisbegrebet er derfor læring, eller mere specifikt social læring, 

og for at kunne lære som sociale skabninger må vi deltage i sociale fællesskabers praksisser 

og skabe vores identitet i relation til disse fællesskaber. At deltage i fx et sjak eller en 

tegnestue er derfor både en form for handling og en form for tilhøren. Vores deltagelse er 

ikke blot med til at forme hvad vi gør, men også hvem vi er, og hvordan vi fortolker det vi gør 

(Wenger 1998: 4). I den sociale læringsproces indgår forskellige komponenter, som er tæt 

forbundet med hinanden: praksis, mening, fællesskab og identitet. Disse vil jeg gennemgå 

herunder. 

Mening – vores (skiftende) evne til – individuelt eller kollektivt – at opleve livet og 

verden som meningsfuld 

Praksis – vores fælles historiske og sociale ressourcer, baggrunde og synspunkters 

evne til at fastholde gensidigt engagement 
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Fællesskab – vores sociale strukturs evne til at definere vores handlinger som værd 

at tilstræbe og vores deltagelse som anerkendt kompetence 

Identitet – vores lærings evne til at ændre den vi er og til at skabe personlige 

tilblivelseshistorier inden for vores fællesskaber 

Til den lange række af ting man skal lære for at blive en del af et fællesskab, hører rutiner, 

ord, værktøjer, adfærd, historier, symboler, genrer, handlinger og koncepter, som 

fællesskabet har produceret eller adopteret i løbet af dets eksistens, og som er blevet del af 

dets praksis. Repertoiret inkluderer diskurser, med hvilke medlemmerne af fællesskabet kan 

skabe meningsfulde udsagn om verden, samt den måde de udtrykker deres form for 

medlemskab og deres identitet som medlemmer på (Wenger 2004: 83). Med andre ord er 

diskursfællesskabet en del af læringen i praksisfællesskabet (afsnit 3.7). 

Sprogbrugen i et bestemt fællesskab er som nævnt en del af den identitet, man har opbygget 

inden for dette fællesskab. Som mennesker er vi konstant optaget af at udøve forskellige 

former for aktivitet – lige fra ”simpel” fysisk overlevelse til de mest avancerede former for 

selvrealisering. Når vi definerer disse aktiviteter og sammen engagerer os i udøvelsen af 

dem, interagerer vi med hinanden og afstemmer vores relationer til hinanden og verden 

derefter (Wenger 2004: 59) – Wenger kalder også dette fænomen for social læring (2004: 4-

5), Bourdieu fx kalder det habitus (afsnit 3.3). Med tiden resulterer dette i praksisser, som 

afspejler udøvelsen af vores aktivitet og dets forbundne sociale relationer. Disse praksisser 

tilhører altså en form for fællesskab som passende betegnes praksisfællesskaber (Wenger 

2004: 59) – det er denne mekanisme, som Maturana og Varela også er inde på i deres 

systemteori med begreberne unity og organization og de relationer der udgør dem. Ifølge 

Wenger handler menneskers aktivitet om social deltagelse: om at være aktive deltagere i 

sociale fællesskabers praksisser og om at konstruere identiteter i relation til disse 

fællesskaber (2004: 14). At være med i et fællesskab i fx murerfirmaet kan således ses som 

både en form for handling, og som en måde at høre til på. Deltagelse former altså ikke blot 

hvad vi gør, men også hvem vi er, og hvordan vi fortolker det vi gør (2004: 15). Som sådan 

er praksis derfor altid social praksis (2004: 61) idet vi i sagens natur jo ikke kan skabe et 

fællesskab med os selv. Det er, som Maturana og Varela siger, netop relationerne der 

skaber systemet og fællesskabet. Derfor vil det for mig også være naturligt at inddrage 

Social Identity Theory til at forklare det fænomen at fællesskab og identitet skabes i 

relationerne, det vil sige socialt. 
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3.6 Social identitet 
Som det fremgår af foregående afsnit, er skabelsen af identitet en del af et fællesskabs 

repertoire, og da det som nævnt kan have en særlig betydning for problemstillingen i denne 

afhandling, vil jeg ved hjælp af Social Identity Theory (SIT) gå nærmere ind i dette aspekt. 

De første definitioner på identitet handlede hovedsagligt om individets selvforståelse (Mauss 

1985). Hatch og Schultz (2002) definerer identitet som noget, der opstår i en proces af social 

erfaring og aktivitet det vil sige udvikler sig som resultat af individets relation til denne proces 

og til andre individer i processen. Identitetsforskere blev dog hurtigt klar over at individet ikke 

er i stand til at leve op til alle sociale krav og forventninger og derfor er i en konstant 

forhandlingsproces om identitet og roller (Albert og Whetten 1985). I sit tidlige arbejde med 

SIT beskriver Tajfel (1974; 1982) hvordan social identitet fungerer som en socio-psykologisk 

kategorisering, der trækker på individets viden om et tilhørsforhold til specifikke grupper. Det 

er denne viden som sammen med en følelsesmæssig tilknytning skaber social identitet 

(Tajfel og Turner 1979). Fra dette udgangspunkt argumenterer Tajfel for at individet 

subjektivt kategoriserer andre i sociale grupper og derved samtidig evaluerer sig selv og 

andre i positive eller negative termer – i in- og outgrupper. Da SIT's fokus på identitet i 

forholdet til omverdenen og andre identiteter efter min mening er udtryk for et holistisk 

verdenssyn, synes jeg teorien passer godt ind i afhandlingens systemiske ramme, og jeg har 

derfor valgt at benytte mig af denne senere udvikling af identitetsteori. 

En stor del af SIT handler altså om relationerne mellem forskellige fællesskaber (Stets og 

Burke 2000: 226). Det vil sige hvordan mennesker opfatter sig selv som medlemmer af ét 

fællesskab i sammenligning med et andet og konsekvenserne af denne kategorisering, som 

fx etnocentrisme – igen de samme tanker som hos Giddens og Maturana og Varela. At have 

en bestemt social identitet indebærer altså at man er ét med et bestemt fællesskab, at man 

er ligesom de andre i fællesskabet og at man ser verden fra fællesskabets perspektiv. 

Tanken er at man som medlem af et fællesskab søger at bekræfte eller etablere en 

favorisering af sit eget fællesskabs særpræg (Hogg og Terry 2000: 123). 

Det at tilhøre et bestemt fællesskabs identitet medfører også fx normativ adfærd, 

samarbejde, velvilje, følelsesmæssig afsmitning og empati over for andre i fællesskabet, 

kollektiv adfærd, fælles normsæt og gensidig påvirkning – alt sammen adfærd som er med til 

at fremelske ens eget fællesskab på bekostning af andres (Hogg og Terry 2000: 123). Man 

kunne godt forestille sig at disse mekanismer er på spil i byggebranchen. I hvert fald 

oplevede jeg at man på arkitektskolen gjorde meget ud af at fremelske fx mesterlærekulturen 
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og det faktum at faget læres med blyanten i hånden og ikke med hovedet begravet i en 

teoribog. I skarp kontrast hertil gjorde man ligeså meget ud af at nedgøre ingeniørernes 

(oplevede) fokus på funktionalitet og manglende evne til at tænke ud af boksen. 

Et andet aspekt som også anvendes til at opbygge fællesskabets identitet, er sproget, som i 

henhold til diskursanalysen bliver sidestillet med social interaktion inden for et 

kommunikerende fællesskab, og jeg vil derfor i det følgende redegøre for dette forhold. 

 

3.7 Diskursiv praksis og diskursfællesskaber 
Den diskursive praksis i et fællesskab refererer til værdier og ideologier i fællesskabet og den 

verdensopfattelse, disse afspejler (Just et al. 2007: 45). Det vil sige at ethvert fællesskab har 

sin måde at kommunikere og udtrykke sig på. Ifølge Swales (1990: 26-27) har man inden for 

den diskursive praksis tilegnet sig et specifikt ordforråd, en slags specialiseret terminologi, og 

dens grænse bevogtes af medlemmer der har en passende grad af diskursiv ekspertise. 

Eksempelvis lærer man hurtigt som arkitekt at bruge bestemte betegnelser i sine tegninger 

hvilket letter kommunikationen, når man skal tale om tegningerne. Hvis man som, 

eksempelvis, tømrer har lært at tale om tegninger på en anden måde, gør det naturligvis 

kommunikationen noget besværlig i et eventuelt samarbejde. Eksemplet illustrerer at det 

sprog, vi bruger, bliver vores virkelighed. Vi bruger altså diskurser til at give mening til vores 

praksis, det vil sige til det vi gør, siger, tænker og til den måde vi opfatter og oplever verden 

på.  

Vores fælles virkelighed er derfor det, vi i fællesskab kan blive enige om. Så når forskellige 

virkeligheder skal mødes og tale om den samme ting, er det måske ikke så mærkeligt at 

kommunikationen går i stå. Denne mekanisme gør det også svært at ændre på sprogbrugen 

i fællesskabet, hvilket kan være med til at lægge forhindringer for samarbejdet med andre 

praksisser og dermed til at forankre praksis i byggebranchen. Det vil sige, at fællesskabernes 

medlemmer ikke alene har opbygget en bestemt sprogbrug, de sørger også for at kun nye 

medlemmer med lignende sprogbrug kan optages i fællesskabet. Med andre ord: En nyansat 

i murerfirmaet bliver først optaget i fællesskabet, når han/hun mestrer den diskursive praksis. 

Der kan som nævnt let opstå forvirring om hvorvidt praksisfællesskaber og 

diskursfællesskaber er en og samme ting. Jeg lægger mig op af Wengers definition hvor 

diskurs ses som et aspekt af et fællesskabs repertoire. Det vil sige at diskurser ikke som 

sådan er praksisser i sig selv, men del af det materiale man har tilgængelig til brug i 
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forskellige praksisfællesskaber (Wenger 1998: 129). Ifølge Wenger (og Swales) kan 

diskurser både importeres og eksporteres på tværs af grænser. Det vil sige at de har evnen 

til at sprede sig til mange grupper og endda over landegrænser og opnå så stor 

sammenhængskraft at de bliver globale. Det er i disse tilfælde at Swales (1990) kalder dem 

for diskursfællesskaber, og det er efter min mening her, man let kan komme til at blande de 

to begreber sammen. Praksisfællesskaber anvender diskurser som et middel til at skabe 

mening og til at forme dets identitet, og det kan sagtens forekomme at et fællesskab 

importerer en eksisterende diskurs. Men når den først er integreret i det givne fællesskab, 

har den ændret karakter og dannet sin egen praksis heri (Wenger 1998: 130) – og det er 

derfor man kan tale om en diskursiv praksis inden for et givent praksisfællesskab. 

Ifølge denne tankegang kan det altså godt være at byggebranchens parter "låner" diskurser 

fra hinanden og derved måske skaber mulighed for at forstå hinanden på trods af at de 

måske har forskellig fagjargon. På den anden side ændrer diskursen jo karakter, når den 

først er integreret i praksisfællesskabet, og der kan derfor alligevel opstå 

kommunikationsvanskeligheder. Man kunne derfor forestille sig at denne mekanisme kunne 

få parterne til at hige sig fast i deres egen karakteristiske diskurs, uanset hvor meget den end 

måtte ligne de andres, og pege fingre af "de andre" – selvom diskursen måske i første 

omgang er importeret fra "de andre". 

 

3.7.1 Diskursbegrebet 
Diskursanalytikere bruger begrebet diskurs på forskellige måder, men fælles for dem alle er 

opfattelsen af diskurs som en social konstruktion (Hjort 1997: 12). Nogle (fx Fairclough 1995) 

adskiller social praksis fra diskursiv praksis, som reserveres til fx tekst og tale. Andre (fx 

Laclau og Mouffe 1985) ser alle praksisser som diskursive, hvilket inkluderer både tekst og 

tale, men også fx organisationer og hele samfund. Jeg vil lægge mig op ad Potter og 

Wetherells helt åbne fortolkning, der dækker all forms of spoken interaction, formal and 

informal, and written texts of all kinds (1987: 7) og meanings, conversations, narratives, 

explanations, accounts and anecdotes (1992: 2). Dermed må jeg bekende mig mere til den 

Fairclough'ske tilgang idet jeg ikke mener at en organisation, eller et praksisfællesskab, kan 

være en diskurs i sig selv, men at den kan have en diskursiv praksis. Jeg mener derfor ikke 

som Laclau og Mouffe at alt i princippet kan være diskurs, men jeg vil se ovenstående 

definition som den måde diskursen i et fællesskab kommer til udtryk på. 
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3.8 Begrebsafklaring af fællesskaberne 
I analysen af fagenes forskellighed, opererer jeg altså med to forskellige, men nært 

beslægtede begreber: diskursfællesskaber og praksisfællesskaber. Forskellige teoretikere 

har forskelligt syn på de to begrebers henholdsvis forskellighed og beslægtethed, og flere 

bruger de to benævnelser i flæng skiftevis fra den ene side til den anden i teoribogen (fx 

Swales 1998, Porter 1986). Måske årsagen til dette skal findes i en slags hønen-før-ægget-

før-hønen-analogi: Skal der skabes et diskursfællesskab før der kan skabes et 

praksisfællesskab? Eller skal praksisfællesskabet være der før diskursfællesskabet kan 

opstå? Det kommer nok an på, om man spørger en lingvist eller en sociolog, og selv da vil 

det nok være svært at få et entydigt svar. Lingvisterne (fx Swales 1998, Porter 1986) vil 

sandsynligvis hælde til den første årsagssammenhæng og sociologerne (fx Wenger 2004, 

Bourdieu 1990) til den sidste – i hvert fald når nye medlemmer lærer et eksisterende 

praksisfællesskab at kende. I min analyse vil jeg som nævnt betragte den diskursive praksis 

som et aspekt af praksisfællesskabet. 
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4. Empiri 
Jeg har anvendt den kvalitative metode i indsamlingen af data da jeg søgte en forståelse for 

problemfeltet gennem nye beskrivelser. Dertil kommer at der, så vidt vides, ikke tidligere er 

lavet en lignende undersøgelse i byggebranchen.  Baseret på interview og observation vil jeg 

i afhandlingen gøre brug af kvalitative beskrivelser af byggeriets forskellige fagfællesskabers 

sprogbrug og sociale handlinger, det vil sige at jeg anvender en etnografisk metode i min 

dataindsamling. Etnografi er karakteriseret ved en holistisk tilgang til research hvilket vil sige 

at jeg betragter problemstillingen som en del ud af en større helhed. Derfor mener jeg som 

nævnt også at systemteoriens helhedstænkning er et godt værktøj til at skabe en forståelse 

for de bagvedliggende grunde til problemerne i branchen. Det kan man således gøre ved at 

kigge på både byggeprojektet som en helhed samt de systemer, der indgår i det. 

 

4.2 Kvalitative data 
For bedre at kunne analysere de forskellige fagfællesskabers sprogbrug, vil jeg benytte mig 

af primære kvalitative data samt sekundære data fra uddannelsesinstitutioner – det vil sige 

Arkitektskolernes, DTUs og Teknisk Skoles hjemmesider. Primære data har jeg selv 

indsamlet gennem fokusgruppeinterview med personer fra de forskellige fag, det vil sige 

arkitekter, ingeniører og håndværkere. Gennem disse interview håber jeg at få mulighed for 

at af- eller bekræfte de formodninger og hypoteser, der nødvendigvis må være, når området 

ikke tidligere har været belyst. Gennem interviewpersonernes egenopfattelse håber jeg at 

kunne opnå en dybere forståelse for årsagen til problematikken opstillet i 

problemformuleringen. 

 

4.3 Fokusgrupper 
Jeg havde oprindeligt forestillet mig at jeg ville foretage interviewene enkeltvis, idet jeg ikke 

ønskede, at interviewpersonerne skulle påvirke hinanden i deres besvarelse af mine 

spørgsmål. Men jeg besluttede alligevel at gennemføre det første interview som en 

fokusgruppe for at spore mig nærmere ind på emnet og hvilke problemfelter 

interviewpersonerne selv ville fremhæve. Jeg havde også et håb om at en fokusgruppe ville 

kunne skabe mulighed for diskussioner der kunne føre til interessante resultater, som jeg 
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måske ikke selv havde overvejet endnu. Ifølge Crabtree kan en god gruppeproces også 

fjerne hæmninger, aktivere glemte detaljer og generelt give bredere svar med flere facetter 

(1993: 141). Da det rent faktisk var det der skete i den første fokusgruppe, besluttede jeg at 

fortsætte med denne interviewform. Det havde ydermere den fordel at personer som 

umiddelbart var sværere at få i tale, lettere kom på banen og bidrog med værdifulde historier. 

Min opfattelse er altså at hvis jeg havde interviewet dem enkeltvis, ville disse historier måske 

aldrig være kommet frem i dagens lys – interviewpersonerne følte sig øjensynligt bedre tilpas 

ved at der var andre personer til stede, som også delte ud af deres personlige erfaringer.  

Der var et par interviewpersoner som dominerede mere end andre, men jeg har vurderet at 

det ikke havde væsentlig betydning for personernes egen besvarelse af spørgsmålene, det 

vil sige at det ikke havde negativ indflydelse i forhold til min undersøgelse. Årsagen er at jeg 

ikke tror at de mindre dominerende interviewpersoner ville have bidraget med ligeså mange 

værdifulde historier på egen hånd. Crabtree siger ydermere at man som interviewer alligevel 

har relativt mindre indflydelse på udfaldet af en fokusgruppe end ved et enkeltinterview 

(1988: 144), hvilket jeg ser som en vigtig funktion i fokusgruppen min forforståelse af 

branchen taget i betragtning. Den mindre grad af indflydelse giver til gengæld 

gruppeprocessen et usikkerhedselement der gør den sværere at kontrollere (Dreher og 

Dreher 1991: 145), hvilket har givet sig udslag i at der fx er forskel på, hvor længe de 

forskellige fokusgrupper varer. Jeg tilskriver denne forskel interviewpersonernes forskellige 

grad af initiativ til selv at fortælle videre efter umiddelbart at have svaret på spørgsmålet. 

Eksempelvis var håndværkerne ikke så snakkesaglige som arkitekterne og ingeniørerne, og 

jeg var derfor nødt til at styre denne fokusgruppe mere. Igen mener jeg dog ikke, det havde 

væsentlig betydning for resultatet, men mere har noget at gøre med at de forskellige grupper 

er sammensat af forskellige typer af mennesker. I hvert fald er det for mig ikke svært at 

forestille sig at arkitekternes og ingeniørernes akademiske uddannelsesbaggrund gør dem 

disponeret for en større lyst eller trang til at give sin mening til kende. 

I fokusgruppen med arkitekterne var der tre personer til stede: to bygningsarkitekter og en 

landskabsarkitekt, alle fra forskellige firmaer, men alle uddannet på Kunstakademiets 

Arkitektskole. De to af arkitekterne kendte jeg fra min tid på arkitektskolen, hvorimod den 

sidste blev inviteret af en af de andre. Der var to håndværkerne i fokusgruppen som begge 

var uddannet tømrere, og på tidspunktet for interviewet var de begge ansat på den samme 

byggeplads. Jeg fik kontakt til dem gennem en bekendt som er entreprenør. Den sidste 

fokusgruppe var med to ingeniører som arbejdede i forskellige firmaer, og de havde begge 
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en håndværksmæssig baggrund. Den ene som var uddannet tømrer, havde arbejdet i nogle 

år i dette fag inden skiftet til ingeniøruddannelsen. Den anden som var uddannet elektriker, 

havde vidst fra starten at dette skulle bruges som springbræt til ingeniøruddannelsen. Jeg 

måtte et stykke ud i netværket for at få kontakt til ingeniørerne. To bekendte lagde notitser på 

deres respektive intranet hvorefter jeg blev kontaktet af de to ingeniører, som gerne ville 

deltage i fokusgruppen. 

 

4.4 Hermeneutik 
Især i forbindelse med indsamlingen af primære data er det vigtig at sætte undersøgelsen 

ind i en hermeneutisk tankegang, hvor man skal huske at man ikke er neutral i sine 

fortolkninger af frembragte data (Kvale 1996: 51). Jeg påvirkes altså til stadighed af mine 

forforståelser, og jeg må især være opmærksom på min forforståelse af arkitektfaget og de 

indflydelser der kan have påvirket mig under mine studier på Kunstakademiet. Eksempelvis 

fravalgte jeg en karriere i arkitektfaget fordi jeg var uenig i den ofte arrogante holdning, 

arkitekter efter min mening har over for de andre parter i byggebranchen, hvorfor jeg måske 

ikke kan undgå at have et forholdsvis forudindtaget negativt forhold til denne gruppe. Man 

skal også huske på sin rolle som medproducent på de interviews man foretager, og på 

spørgsmålenes betydning for den viden der frembringes. Som jeg vil komme ind på i næste 

afsnit, testede jeg derfor også mine spørgsmål i et prøveinterview først. 

På den anden side kan mine studier på arkitektskolen også påvirke undersøgelsen positivt 

idet jeg som sådan har startet mine observationer allerede dengang. Dengang kunne jeg 

endda betragtes som deltagende observatør, der indgik på lige fod i aktiviteter med de 

personer jeg observerede, og derfor har min påvirkning af de observerede været minimal 

eller ikke-eksisterende. Ifølge Gadamer kan man heller ikke undgå at gå til et problem uden 

forforståelse, men for at opnå tilnærmelsesvis objektivitet, må man efterprøve legitimiteten af 

ens forståelse i udarbejdelsen af ens undersøgelse. De forforståelser der ikke passer til 

undersøgelsen, går helt naturligt til grunde i gennemførelsen af undersøgelsen (2007: 255). 

Det gælder om at være bevidst om sin egen forudindtagethed så man kan være modtagelig 

over for, at undersøgelsen eventuelt trækker forståelsen i en anden retning (Gadamer 2007: 

156). 
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4.5 Interviewteknik 
De spørgsmål man stiller, åbner for én verden og lukker for en anden. Når man spørger til 

noget, er man samtidig med til at påvirke og forandre det, også kaldet 

samtidighedsprincippet (Whitney og Trosten-Bloom 2003). Jeg er altså gennem 

spørgsmålenes indhold selv med til at påvirke det sprog der bruges i mødet med 

interviewpersonerne. Det jeg spørger om, og måden jeg spørger på, er med til at afgøre 

hvad jeg finder frem til. Jeg har derfor i udformningen af mine interviewspørgsmål bestræbt 

mig på at stille så neutralt formulerede spørgsmål som muligt.  

Jeg har forsøgt at stille åbne spørgsmål, som ikke leder interviewpersonen i en bestemt 

retning, men som er designet til at invitere interviewpersonen til at fortælle sin egen historie 

(Krag Jacobsen 1993: 51). Det kan dog ikke undgås at man i et vist omfang stiller ledende 

spørgsmål. Eksempelvis har jeg stillet spørgsmålet: "Hvilke parter er sværest at samarbejde 

med?". Spørgsmålet kan implicere to ting: For det første at alle parter er svære at 

samarbejde med, og for det andet at nogle er sværere at samarbejde med end andre. Jeg 

antager dog at en testperson som var lodret uenig ville sige: "Jamen jeg har da ingen 

problemer med at samarbejde med de andre parter"? Desuden er jeg jo nødt til at spørge for 

at få interviewpersonen til at fortælle sin historie, og jeg må derfor leve med denne påvirkning 

gennem spørgsmålene hvis jeg vil have et datagrundlag for undersøgelsen baseret på nye 

beskrivelser.  

Da jeg endvidere var klar over risikoen for at komme til at anvende akademiske termer i 

udformningen af interviewspørgsmålene, hvilket også ville kunne påvirke 

interviewpersonernes opfattelse og forståelse af spørgsmålene, testede jeg dem på en 

bekendt med håndværksmæssig baggrund inden gennemførelsen af den første fokusgruppe. 

Testinterviewet medførte som forventet en mindre redigering af spørgsmålene samt en bedre 

forståelse for problemstillingen. 

Under fokusgruppeinterviewene har jeg dog ikke holdt mig slavisk til spørgsmålene da 

interviewpersonerne nogle gange selv kom ind på emnerne, uden jeg havde spurgt. I disse 

tilfælde lod jeg dem blot fortælle deres egen historie. Med andre ord har jeg opfattet mine 

spørgsmål som en retningslinje for hvilken retning interviewet skulle tage, snarere end som 

noget jeg kategorisk skulle have svar på. På denne måde håber jeg at have holdt min egen 

indflydelse på interviewpersonerne på et minimum. 
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4.6 Transskribering 
For at kunne overskue og bearbejde interviewmaterialet har jeg valgt at transskribere de tre 

fokusgruppeinterviews7. Jeg er opmærksom på den mulige reduktion af data som sker når 

man omsætter det talte ord til skrift, men på den anden side har transskriptionen den fordel 

at jeg kan overskue materialet og derved langt bedre kan få greb om eksempelvis 

interessante sproglige mønstre og kommunikative problemstillinger. Derudover vil jeg i det 

følgende afsnit 5 give et kort resume af undersøgelsens resultater baseret på 

fokusgruppeinterviewene. 

                                                            
7 Se bilag 3-5. 
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5. Undersøgelsen 
Indledningsvis er undersøgelsen baseret på de observationer jeg foretog som studerende på 

Kunstakademiets Arkitektskole i årene 2003-2006. Disse observationer har, som jeg er inde 

på i indledningen, dannet baggrund for mine spørgsmål8 til fokusgrupperne. 

For at give interviewpersonerne en blød start, har jeg startet med at spørge om noget som 

var let at svare på, og som havde minimal omkostning for den enkelte person. Det havde 

ikke nødvendigvis direkte noget at gøre med undersøgelsen, men de senere spørgsmål 

kunne nogle måske opfatte som noget personlige, og derfor ville jeg lægge ud med noget, 

som i hvert fald ikke ville virke stødende. De næste par spørgsmål handler om valg af 

uddannelse og generelt om hvad man godt kan lide ved sit fag/job, og hvad man synes er 

svært ved faget. De næste to spørgsmål handler om miljøet og omgangstonen på 

arbejdspladsen, og de sidste to handler om samarbejde med personer udefra.  

Nedenstående er korte sammendrag af interviewpersonernes svar. Jeg har valgt at inddele 

gennemgangen af undersøgelsen i de tre ovenstående grupperinger og derunder i de 

forskellige fokusgrupper for at skabe overblik og mulighed for sammenligning mellem 

besvarelserne i de forskellige grupper.  

 

5.1 Valg af uddannelse/fag 
Arkitekter - Arkitekterne begrunder deres valg af uddannelse/fag i drømme og ønsker om at 

være kreative og skabende i deres arbejdsliv, fx nævnes:  

”Jeg tror altid jeg havde drømt om at blive arkitekt” og  

”Jamen jeg vidste at jeg ville være noget skabende, eller noget kreativt” 

Både i forhold til uddannelsen og deres job nævnes processen som en vigtig grund til at de 

er glade for det de laver. Det at udvikle et projekt er det mest spændende for arkitekterne. 

Når projektet er færdigudviklet, og detaljerne skal på plads, står de af og vil hellere i gang 

med at udvikle noget nyt, fx nævnes: 

"ja, det er egentlig ret sjovt at vi sidder her alle tre og siger hold os langt væk fra alt der 

hedder projektering" 
                                                            
8 Se bilag 2. 
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De vil gerne overlade den praktiske side af deres fag til nogle andre. Endelig nævnes det at 

man kan arbejde med flere forskellige projekter på samme tid, som en positiv side ved faget. 

Af negative sider nævnes detaljer og projektering, men også mentaliteten i branchen lader 

åbenbart meget tilbage at ønske. At arkitekter kan være meget selvhøjtidelige samt at man i 

branchen åbenbart har relativt svært ved at overholde tider og aftaler, nævnes som værende 

meget svært at arbejde med. Endelig nævnes dårlig kommunikation som noget der kan være 

svært at arbejde med, både i forhold til ens kolleger på tegnestuen og i samarbejde med 

andre. Fx nævnes: 

”… jo fordi kommunikationen bliver på så lavt et punkt at, at de faglige argumenter forsvandt 

fuldstændig”. 

 

Håndværkere - For håndværkerne handler det meget om frihed. De vægter at man som 

håndværker ikke er bundet til en kontorstol, men er ude på en byggeplads, hvor man som 

oftest har stor frihed i udøvelsen af sit job. Fx nævnes: 

"… det er meget.. alsidigt.. selvstændigt… der er stor frihed… vi går jo herude på forskellige 

pladser og sidder ikke på den samme pind dag efter dag…" 

Her nævnes også foranderligheden i jobbet som en positiv faktor. Man er glad for at arbejde 

med en stor variation af projekter, måske ikke altid fra dag til dag, men i hvert fald i løbet af 

en måned eller et år har man som håndværker arbejdet med mange forskellige projekter og 

mennesker. 

I denne gruppe synes man at det er meget svært at arbejde under byggeledere, der ikke har 

forstand på håndværk, fx nævnes: 

"… der er vi jo underlagt byggeledelsen, men nogle gange har vi jo altså nogle knuder som 

ikke har håndværksmæssig indsigt".  

Det nævnes blandt andet også at man går for meget op i økonomi på bekostning af kvalitet, 

og at projekteringen ofte er skudt helt ved siden af, fordi byggelederen ofte ikke har idé om 

hvor lang tid udførelsen af de forskellige opgaver tager: 

"Det er altså problematisk, og det er nok byggeriets største problem i dag, de kører mere på 

økonomi og færdiggørelse af byggeri og så kommer kvalitet i tredje række, og det er det helt 
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store problem generelt i byggeri at man ikke kan planlægge en tidsplan og lave et byggeri 

over en større periode". 

 

Ingeniører – For ingeniørerne handler det meget om faglig udfordring, overblik og sans for 

helheden. Interviewpersonerne var håndværksuddannede, inden de påbegyndte deres 

ingeniørstudier, og de nævner begge manglende opmærksomhed omkring grænseflader 

som en væsentlig grund til at håndværksfaget ikke var noget for dem: 

"… man skelede slet ikke til det vi kalder grænseflader til andre fag" 

"… vi blev jo oplært i vores fag, og så var vi jo så fuldstændig ligeglade med hvad der skete 

lige ovre på den anden side" 

"… og det jeg synes der mangler ude på byggepladserne det er at der mangler en forståelse 

for helheden..øh.. at man kan se hvad skal det ende med" 

Med andre ord synes ingeniørerne at der mangler en forståelse for helheden i byggeriet, det 

vil sige en forståelse for at det ikke kun handler om den enkeltes opgave, men at man har en 

fælles opgave foran sig – selvom man hver især har ansvar for forskellige ting. Den helhed 

synes de interviewede at de får som rådgivende ingeniører, der oftest fungerer som 

totalrådgivere med det overordnede ansvar for byggeriet. 

 

5.2 Miljø og omgangstone 
Arkitekter - Det lader til at omgangstonen og arbejdsmiljøet i arkitektbranchen kan være en 

noget ubehagelig affære. Der tales om at konkurrencen er hård, og at kommunikationen 

både med egne kolleger på tegnestuen og med andre samarbejdspartnere kan foregå på et 

meget lavt plan, eller endda være ikke-eksisterende, fx nævnes: 

"og det… var enormt lærerigt at se hvordan voksne mennesker kan opføre sig som femårige, 

jo fordi kommunikationen blev på så lavt et punkt at, at de faglige argumenter forsvandt 

fuldstændig" og 

"der synes jeg kommunikationen forsvandt og så blev det mere til at "mit udtryk er vigtigere 

end dit udtryk"" 
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Der tales også meget om at man taler forbi hinanden. Dette nævnes især i forbindelse med 

samarbejdet med ingeniører og andre tegnestuer, der har et andet fokus end ens eget – 

eksempelvis mellem bygnings- og landskabsarkitekter, fx nævnes: 

"… de kunne ligesom ikke forstå det kunne ikke være på grunden vel for så ville det blive 

formen ville blive uharmonisk, og det ville stå alt for tæt og det ville blive enormt mærkeligt…" 

Det nævnes også at mange i branchen har svært ved at overholde aftaler, og at mange 

arkitekter tager sig selv meget højtideligt. Samtidig kan det være svært at arbejde med at 

man tager den indstuderede kultur fra Akademiet med sig, når man som færdig arkitekt 

kommer ud på job. Denne kultur er præget af en meget negativ holdning til især ingeniører 

samt en utrolig hård tone over for sine kolleger – måske ikke nødvendigvis dem fra ens egen 

arbejdsplads, men i hvert fald over for dem fra andre tegnestuer: 

"… men det kan i hvert fald gå hen og blive meget følelsesladet og når det bliver det på den 

negative side så kan det føles enormt nedladende og meget hårdt" 

"Ja og det er også et spørgsmål om at når man sidder og laver et projekt så er det jo ens 

eget og derfor siger folk at du er sådan og sådan fordi du tegner dit hus sådan og sådan" 

"… altså der kan jo opstå direkte fjendskab…" 

 

Håndværkere - Tonen blandt håndværkere er anderledes jovial og præget af muntre 

drillerier, ikke kun med ens egne kolleger, men også folk fra andre fag og andre firmaer – 

hvilket fokusgruppen bærer stærkt præg af. Selvfølgelig kan der være enkelte personer, som 

ikke kan tåle drillerierne så godt som andre, fx nævnes: 

"… når de kommer ind på pladsen så giver det en helt anden tone så kan man næsten ikke 

sige noget" 

"ja det er ikke alle der kan tåle lige meget røg" 

Til gengæld virker det som om at man godt kan komme til at føle sig overset eller trådt på, 

når der kommer fx ingeniører og arkitekter ind på byggepladsen og skal lede byggeriet. Man 

synes at tonen kan blive noget hård, fordi arkitekter og ingeniører ikke sætter sig ind i 

sagerne, men blot kommer ud på byggepladsen og udstikker ordrer, fx nævnes: 

Side | 32  
 



Kandidatafhandling Trine Frank Nielsen 
December 2008 

 

"… så kommer de ud og siger gør sådan og sådan…[…] når der var noget der skulle laves 

så sagde han I skal høre efter hvad jeg siger…". 

 

Ingeniører – Paradoksalt er man hos ingeniørerne meget opmærksom på ikke at komme til 

at fremstå som dem der kommer med den løftede pegefinger og presser ting ned over 

hovedet på samarbejdspartnerne. Her ønsker man at finde en tone som passer til 

omgivelserne og de mennesker, man har med at gøre: 

 

"… vores indgangsvinkel til håndværkerne det er at vi gerne vil have så flad en struktur som 

mulig, og det er vigtigt for os at vi ikke kommer til at fremstå som at vi sidder øverst i 

organisationsdiagrammet […]" 

 

"… men altså klæd dig på til det du skal ud til fordi så får du meget altså du kommer ned i 

øjenhøjde på en eller anden måde" 

 

Men samtidig tager man sit job som totalrådgiver meget alvorligt og bruger gerne tid på at 

sætte alle parter ind i deres opgave inden byggeprocessen går i gang, for at den ikke skal 

blive forsinket undervejs: 

 

"… fordi vi har en begrænset tid i hver lejlighed, og beboeren får at vide hvornår vi starter og 

hvornår vi slutter og det skal… altså der skal virkelig ske uoverstigelige ting for at vi kan 

afvige fra det.. og det gør at alle skal være meget parate når vi starter…" 

 

5.3 Samarbejde med andre fag 
Arkitekter - De fleste problemer lader ifølge arkitekterne til at eksistere mellem arkitekter og 

ingeniører. Der er en hel klar opfattelse af at projekteringen af et byggeri ville glide bedst, 

hvis der var en klar opdeling mellem arkitekters og ingeniørers arbejdsområder. Desværre 

hænger det bare ikke sådan sammen9. Der er nogle opgaver man helst ikke vil have noget 

med at gøre som fx projektering, detaljer og udregninger10. Disse mener man helt klart hører 

under ingeniørens ansvar, fx nævnes: 

                                                            
9 Se fx bilag 3 side 12 linje 23-29. 
10 Se bilag 3 side 5 linje 22-26. 
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"Vi skal jo heller ikke være ingeniører" 

Det kan dog virke en anelse besynderligt at man tilsyneladende heller ikke er meget for at 

samarbejde med ingeniører, fx nævnes det at man også helst vil undvære "alle samtaler med 

ingeniører". Det lader dog til at man godt er klar over, at gennemførelsen af et byggeri 

vanskeligt lader sig gøre uden samarbejde, fx nævnes: 

"Altså de kan jo ikke undværes fordi.. altså vi kan jo kun få lov at gøre det vi gerne vil hvis vi 

har de andre.. ellers kan det jo ikke lade sig gøre" og 

"Jo altså.. de mest banebrydende byggerier har vel for pokker haft en ingeniør der har siddet 

og har løst hvordan det har kunnet lade sig gøre.. og det kan vi jo ikke.." 

 

Håndværkere - Man stiller sig uforstående over for at personer uden håndværksmæssig 

indsigt som skal styre og planlægge et byggeri, ikke rådfører sig mere med håndværkerne 

omkring hvor lang tid forskellige processer af byggeriet tager. Eksempelvis nævnes en 

kvindelig byggeleder som er meget populær på byggepladsen, fordi hun ifølge dem for det 

første er god til at kommunikere, og for det andet ikke er bange for at spørge håndværkerne 

til råds11. Men generelt mener håndværkerne at det resulterer i mange fejl i byggeriet, at det 

skal ledes af ingeniører og arkitekter, som kun har teoretisk viden om byggeri12. Ifølge 

håndværkerne kan det altså næppe betragtes som samarbejde, når en ingeniør- eller 

arkitektuddannet skal lede et byggeri. 

Især i forhold til emnet partnering er det også interessant at håndværkerne lader til at mene 

at samarbejdet på byggepladsen glider bedst, når det er med firmaer der har arbejdet 

sammen før. Fx nævnes: 

"Det bedste det er nogle af de firmaer vi arbejder sammen med sådan nogenlunde fast"  

"Ja lige præcis dem lærer man at kende ikke" […] "altså byggeledelsen ikke" 

 

                                                            
11 Se bilag 4 side 6 linje 23-27. 
12 Se bilag 4 side 4 linje 26-28 og side 5 linje 1-25. 
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Ingeniører – Samarbejde for denne gruppe bliver vanskeligst når de forskellige fag ansætter 

entrepriseledere uden erfaring, for så kan ingeniørens opgave som leder for hele byggeriet 

vokse sig til uoverskuelige højder: 

"… sådan en grøn nyuddannet konstruktør som kommer ud på pladsen, og det er jo synd for 

ham ikke også men han har bare ikke de redskaber der skal til for at være entrepriseleder 

[…]" 

"… hvorfor skal man dele det han skal lave ud på tre, så får du bare endnu flere 

grænseflader […]" 

Det nævnes gang på gang at byggeriets problemer ligger i grænsefladerne, det vil sige der 

hvor parternes arbejdsopgaver overlapper hinanden. Det er her fejlene opstår, og jo flere fejl, 

des mere konflikt mellem ingeniøren og håndværkeren, fordi det er ingeniørens opgave at 

påpege de fejl håndværkeren har lavet: 

"… så er det nemlig at den der forventning til ingeniørkulturen den så måske løber af med 

dem og de siger jamen de finder sgu også bare nogle mangler" 

 

5.4 Delkonklusion 
Forskellene mellem parterne tegner sig allerede under valg af uddannelse. Hvor arkitekterne 

går mest op i den kreative proces op til byggeriet, handler det for håndværkerne om at gøre 

det arbejde man laver lige nu og her så godt som muligt og at sikre kvaliteten helt ned i 

detaljen. For ingeniørerne er helheden i byggeriet det vigtigste. Det er tre vidt forskellige 

måder at gribe et byggeprojekt an på, og det giver tre vidt forskellige fokus. Omgangstonen 

er også ganske forskellig i de tre grupper. Håndværkerne er vant til en jovial og godmodig 

omgangstone hvorimod arkitekters indbyrdes kommunikation lader til at være noget barsk. 

Ingeniørerne lader til at være meget opmærksomme på så at sige at finde en grimasse der 

kan passe i deres kommunikation med de andre parter – dette til trods for at håndværkerne 

nævner både arkitekter og ingeniører som værende meget kommanderende på 

byggepladsen. I samarbejdet med hinanden hersker der vidt forskellige oplevelser af hvad 

der foregår. Håndværkerne føler sig mest af alt helt overset og synes ikke at de andre parter 

samarbejder med dem; der udstikkes blot ordrer. Arkitekterne vil gerne have en mere klar 

arbejdsfordeling i forhold til ingeniørerne, men er samtidig ikke just villige til at deltage i 

projekteringen for at opnå denne klarhed. For ingeniørerne handler det om at sikre så få fejl 
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som muligt i byggeriet, og man vil derfor gerne planlægge og projektere byggeriet ordentligt 

fra starten af. Som det vil fremgå af det følgende er disse forskelle karakteristiske for 

byggeprojekter og kræver at man tager højde for dem i planlægningen og projekteringen.  

 

Side | 36  
 



Kandidatafhandling Trine Frank Nielsen 
December 2008 

 

6. Det projektbaserede arbejde 
Byggeindustrien er som nævnt først og fremmest projektbaseret. Derfor vil jeg i det følgende 

give en kort gennemgang af det projektbaserede arbejde og dets konsekvenser for projektets 

parter og succesfulde gennemførelse.  

Et projekt er en midlertidig arbejdsindsats for at skabe et unikt produkt (Project Management 

Institute 2000). Hvert projekt indebærer forskellige kontekster og udfordringer som skal 

håndteres med stor omhu for at opnå et succesfuldt resultat.  Turner (1998: 3) er inde på 

dette i sin definition på et projekt: 

An endeavor in which human, financial and material resources are organized in a 

novel way to undertake a unique scope of work, of given specification, within 

constraints of cost and time, so as to achieve beneficial change defined by 

quantitative and qualitative objectives.  

Denne definition byder på forskellige problemstillinger der kan vanskeliggøre projektarbejde 

både fra et kommunikativt og management perspektiv (Dainty et al. 2006: 21): 

• Organisering af menneskelige, økonomiske og materielle ressourcer 
Projektlederen skal få uforenelige og begrænsede ressourcer til at gå op i en højere 

enhed for at nå de ønskede målsætninger. Hvor nogle ressourcer er døde objekter, 

er mennesker meget uforudsigelige og kræver som sådan forskellige 

kommunikationsevner og -kompetencer for at man kan varetage denne ressource 

effektivt. 

 

• Nye organisationsformer  
Hvert projekt vil kræve hver sin tilgang til koordination og ledelse, hvilket igen vil 

kræve særlige kommunikative fremgangsmåder skræddersyede til de interne og 

eksterne stakeholders behov i den pågældende situation. Store og komplekse 

projekter som involverer mange forskellige stakeholders, vil kræve en mere 

sofistikeret struktur end et simpelt foretagende med kun få mennesker. 

 

 

 

• Kvantitative og kvalitative målsætninger 
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Hvor kvantitative målsætninger er målbare og derfor lette at måle præstationer op 

mod, er blødere præstationskriterier som kvalitet og relationsbaserede målsætninger 

langt mere subjektive og derfor åbne for fortolkning af projektets stakeholders. Ikke 

desto mindre påhviler det stadig projektledelsen at imødekomme stakeholders behov 

og kommunikere effektivt med dem. 

 

• Unikke arbejdsområder og specifikationer 
Byggeprojekters unikke natur kræver at projektmanagers udvikler en særlig 

kommunikationsstrategi til hvert enkelt projekt, da selv mere standardiserede 

byggerier vil blive konfronteret med byggepladsrestriktioner, forskellige stakeholder 

synspunkter og præstationskriterier. 

 

• Omkostnings- og tidsbegrænsninger 
Projektbaseret arbejde er uundgåeligt begrænset af tid og penge. Derfor må man 

som leder udvikle en kommunikationsstrategi der faciliterer at den nødvendige 

information kan flyde frit, hurtigt og præcist, for at sikre hensigtsmæssige tid- og 

omkostningsmæssige handlinger gennem hele projektet. 

 

6.1 Delkonklusion 
For at samle op på ovenstående vil jeg mene at det væsentligste i denne gennemgang for 

byggeprojekter er den tids- og omkostningsbegrænsede karakter; det faktum at hvert projekt 

er unikt, og at det hver gang er nye mennesker fra vidt forskellige firmaer der deltager i 

projektet. Det tager tid at udvikle en organisation og endnu længere tid at involvere 

medarbejderne i den – tid som byggeprojekter ikke har. Desuden er medarbejderne i denne 

organisation allerede involveret i andre organisationer; deres respektive håndværks-, 

ingeniør- og arkitektfirmaer. Det er derfor vigtigt for byggeprojektets succes at det har en 

leder, som har forståelse for disse faktorer og kan skabe sammenhæng i organisationen på 

trods af dem. Arbejdet som byggeleder stiller derfor ekstra store krav til leder- og 

kommunikationsegenskaber. 

En konklusion på ovenstående kunne derfor lyde på at et byggeprojekts succes afhænger af 

projektlederens/ledelsens evne til at skabe de organisatoriske/strukturelle rammer for at sikre 

de deltagende parters evne til at kommunikere effektivt. Ydermere kan man argumentere for 
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at partnerskaber kunne være med til at bløde op for nogle af de problemer, som er en 

naturlig følge af projektarbejdets tidsafgrænsede og indistinkte karakter, idet det alt andet 

lige må være nemmere at være byggeleder for firmaer som man har en fast aftale med. 

Desuden må det alt andet lige være nemmere at få mennesker og firmaer der ofte deltager i 

de samme byggeprojekter, til at kommunikere og samarbejde med hinanden. 
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7. Byggeriet som system 
Undersøgelsen viser at samarbejdet og kommunikationen langt fra er effektiv, endsige 

tilstedeværende, blandt parterne i byggebranchen. Afhandlingens formål er at afsløre hvorfor 

kommunikation i byggebranchen er så svær en størrelse, og som interviewene løfter sløret 

for, kan vi måske finde svaret i de meget forskellige faggrupper der udgør byggeprojekterne 

– og som jeg som nævnt ser som hvert sit selvstændige system. 

Systemer er helt grundlæggende en samling af dele, eller komponenter. Ser vi på 

organisationer som systemer, er komponenterne de mennesker, afdelinger og den øverste 

ledelse der udgør organisationen. Ser vi byggepladser som systemer, er komponenterne de 

mennesker, faggrupper og den byggeledelse der udgør et byggeprojekt. Jeg ser altså 

byggepladsen som en organisation, som en virksomhed der skal fungere og hænge sammen 

for at overleve og få succes – nøjagtig som enhver anden organisation. 

I henhold til systemisk tænkning kan vi heller ikke blot observere de enkelte fællesskaber 

isoleret. Vi må se dem som del af en større helhed og analysere dem på baggrund af deres 

eksistens inden for dette, eller disse, større systemer. Således kan man betragte det 

specifikke byggeprojekt som en helhed der indgår i systemet byggebranchen og på et mere 

overordnet niveau i systemet sam-

fundet. 

 

7.1 Systemets komponenter 
Efter at have identificeret systemets 

komponenter, kan vi kigge på hvordan 

de hænger sammen og opererer. Det 

kan vi gøre ved hjælp af tre koncepter 

som alle karakteriserer komponenterne 

i systemet: hierarkisk opbygning, ind-

byrdes afhængighed og tilgængelighed 

(Miller 2003: 73). 
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7.1.1 Hierarkisk opbygning 
Et system er ikke blot en række forskellige dele kastet tilfældigt sammen. De er sammensat 

på meget komplicerede måder med under- og oversystemer i en hierarkisk orden som gør 

det muligt for os at visualisere systemet. 

Problemet er at man kan opfatte systemets opbygning på vidt forskellige måder. Det kan 

gøre det vanskeligt at visualisere opbygningen når den afhænger af, hvilket perspektiv man 

ser den fra. Eksempelvis vil nogen måske opfatte Byggeprojekt XX som oversystem med de 

forskellige parter som undersystemer (figur 1 ovenfor). Andre vil måske opfatte bygherren 

eller byggeledelsen som et andet oversystem med de forskellige entrepriser, arkitekten og 

ingeniøren som undersystemer herunder igen (figur 2). Grundet nye energiregler vil de fleste 

byggeprojektsystemer dog ifølge ingeniørerne i fokusgruppen i praksis være opbygget med 

et rådgivende ingeniørfirma placeret som del af et oversystem (figur 3), idet reglerne 

foreskriver at beregninger foretages indledningsvis i både nybyggeri, tilbygninger og 

renovationsbyggerier af et vist omfang13. 

 

          

 

Én ting er dog hvordan systemet er opbygget i praksis, noget ganske andet er hvordan 

systemets opbygning opfattes internt i systemet. I fokusgruppeinterviewet med ingeniørerne 

                                                            
13http://www.sbi.dk/miljo-og-energi/energiberegning/skerpede-krav-til-bygningers-energiforbrug  
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nævnes at man går meget op i ikke at fremstå som topledelse, selvom gældende regler i 

byggebranchen i realiteten har placeret ingeniørerne der. Man er godt klar over at 

håndværkerne ikke skal føle at beslutninger bliver trukket ned over hovedet på dem; de skal 

føle de er en del af systemet på lige fod med ingeniørerne. Kontrastfuldt er det derfor at 

håndværkerne oplever både arkitekter og ingeniører som en slags topledelse, der kommer 

ud på pladsen og trækker beslutninger ned over hovedet på dem – til trods for ingeniørernes 

bestræbelser for det modsatte. 

En sidste mulig opfattelse er at der slet ikke er noget oversystem, hvilket vil sige at de 

enkelte systemer svæver frit rundt uden sammenhæng mellem hinanden. De har muligvis 

andre systemer under sig, men det enkelte byggeprojekt opfattes i hvert fald ikke som et 

system, de enkelte parter er en del af på nogen måde. Noget kunne altså tyde på at det er 

sådan de fleste byggeprojekter opfattes i dag. De forskellige faggrupper i et byggeprojekt må 

også nødvendigvis helt naturligt fungere som hvert sit selvstændige system idet de skal 

fungere som sådan, når de ikke indgår i et byggeri med andre faggrupper. Problemet er bare 

at byggeprojekter ikke fungerer optimalt på denne måde, hvilket både antallet af fejlslagne 

partnerskaber samt de mange fejl og mangler i byggeriet bærer vidne om. Det kan altså 

være med til at lægge forhindringer for samarbejdet at de forskellige grupper i et 

byggeprojekt ikke fungerer som og opfatter sig selv som del af et større hele, det vil sige som 

én organisation. 

 

7.1.2 Indbyrdes afhængighed 
Det er som tidligere nævnt vigtigt at kommunikationen mellem de forskellige systemer 

fungerer, så det er muligt at samarbejde og forhindre systemnedbrud i opløbet, og som vist 

har de enkelte systemer svært ved at udføre deres respektive opgaver uden at samarbejde 

med hinanden. 

Jeg vil derfor argumentere for at en vægtig årsag til at partnerskaber i byggeriet har så svært 

ved at fungere og som oftest bryder sammen, er at kommunikationen og samarbejdet 

mellem systemerne ikke fungerer optimalt. Det fører til fejl og mangler i byggeriet fordi hvert 

enkelt undersystem opfatter sig selv som værende sit eget selvstændige system, som ikke 

indgår i en helhed med de andre systemer i byggeprojektet og derfor ikke har et fælles 

ansvar for at overholde tidsfrister og overlevere opgaver, så den næste kan få de optimale 

betingelser for at udføre sit arbejde på en tilfredsstillende måde. Fokusgruppeinterviewene 
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tyder også på at det er i byggeriets grænseflader, det vil sige når forskellige faggruppers 

arbejde overlapper hinanden, at langt de fleste fejl opstår: 

"fordi det er i grænsefladerne det går galt og det er både under projekteringen men det er 

også når vi når over til det udførende" 

"ja når der kommer nogen ud på byggepladsen og siger de ved lige hvordan det skal gøres 

og så vil de ikke samarbejde med os andre når vi skal lave vores arbejde" 

 

7.1.3 Tilgængelighed 
Som nævnt skal undersystemerne opretholde en vis grad af informationsudveksling for at 

systemet som helhed skal kunne fungere, og som jeg har været inde på, kunne man 

forestille sig at byggeparternes manglende evne til at være tilgængelige eller åbne over for 

hinanden kunne være en del af problemet. Undersøgelsens resultater samt mængden af fejl 

og mangler i byggeriet kunne tyde på at det rent faktisk er sådan det forholder sig – en 

tendens der tages spadestik til allerede under uddannelsen. Således nævnes i en af 

fokusgrupperne at man under håndværksuddannelsen er blind for at der eksisterer andre 

håndværksfag, som man skal arbejde sammen med, når man kommer ud i det virkelige liv. 

Det er simpelthen ikke en del af pensum så at sige at der eksisterer nogle grænseflader til 

andre fag, som nødvendiggør samarbejde med andre håndværkere. Det er derfor måske 

ikke så mærkeligt hvis håndværkerne tager denne kultur med sig ud på byggepladsen, 

hvilket fokusgrupperne også bærer vidne om at de gør. 

 "ja her kommer vi ud og så ved vi lige hvordan det skal være og så kommer der sådan nogle 

tømrere" 

"ja når der kommer nogen ud på byggepladsen og siger de ved lige hvordan det skal gøres 

og så vil de ikke samarbejde med andre" 

Ligeledes får man som arkitektstuderende nærmest besked på at lukke øjnene for at der er 

noget der hedder ingeniører, som man skal arbejde sammen med om bygningens 

dimensionering og konstruktion. Jeg vil mene, og det tyder undersøgelsen også på, at det er 

utrolig svært ikke at tage denne kultur med sig, når man kommer ud og skal fungere i 

systemet byggeri efter endt uddannelse. Som en i fokusgruppen med arkitekterne siger: 
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"Jo man tager det da med.. altså man bliver jo nærmest hjernevasket med det ikke.. altså når 

de bare siger "det eneste du skal sige til en ingeniør det er sæt dig ned hold din kæft og lyt til 

min hovedidé" ikke.. så sidder man jo der og tænker "nå ok jamen fair nok jeg har aldrig 

tænkt mig at tale med en ingeniør igen"" 

 

7.2 Det kybernetiske system 
For netop at få systemet til at fungere som helhed er det nødvendigt med en vis kontrol af 

undersystemerne. Fælles mål og en leder til at styre systemet mod målet er med andre ord 

nødvendigt for systemets succes og overlevelse, hvilket er den centrale tanke inden for 

kybernetikken. Derudover er det som nævnt essentielt at undersystemerne er i stand til at 

indrette deres adfærd i forhold til målet. Som jeg har været inde på tidligere, kunne man 

forestille sig to kybernetiske problemer i forhold til systemet byggepladsen. For det første 

lader det som vist ikke til at byggeriets parter opfatter en byggeplads eller et byggeprojekt 

som en virksomhed, der skal fungere som helhed, og derfor har man heller ikke opstillet klart 

definerede fælles mål, fx nævnes under en af fokusgrupperne: 

"… og problemet er jo, at man ofte arbejder hen mod hver sit.. øhm definerede mål" 

For det andet lader det heller ikke til at man ansætter folk med ledelseskompetencer til at 

styre systemet mod et fælles mål. Fx nævnes: 

"han er sådan en grøn nyuddannet konstruktør som kommer ud på pladsen og det er jo synd 

for ham ikke også men han har bare ikke de redskaber der skal til for at være 

entrepriseleder" 

"og så nogle af de byggeledelser der er og der bliver flere og flere inden for både arkitekter 

og ingeniører der ikke har været andet end bare ude og kigge på en bygning og ikke har en 

grundlæggende viden om byggeri" 

"så skal byggelederen klare det og når byggelederen ikke har mere uddannelse og mere 

indsigt så giver det altså nogle konflikter" 

Det andet problem kunne som nævnt være at parterne ikke har de rette mekanismer til at 

indrette deres adfærd efter eventuelt opstillede mål. Det kan selvfølgelig være svært at vide 

om de forskellige parter har de rette mekanismer, når der nu engang ikke er opstillet 

sådanne mål. Men hvis man skal tage fokusgruppeinterviewene som nogen som helst form 
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for indikation, kunne det dog godt tyde på at de har disse mekanismer, idet de forskellige 

parter jo øjensynligt er i stand til at udtrykke deres frustrationer over for mig som interviewer. 

Med andre ord er undersystemerne altså i stand til ved hjælp af mekanismen feedback at 

reflektere over deres egen og hinandens adfærd, og man må som sådan formode at de også 

må være i stand til at ændre den. Problemet er jo så netop at undersystemerne ikke har en 

leder at sende denne feedback til, og derfor er der ingen som kan fortælle dem, i hvilken 

retning de skal ændre deres adfærd. Set på den baggrund er det måske ikke så mærkeligt at 

byggepladsen og partnerskabet/samarbejdet i op til 80 % af tilfældene ikke fungerer. 

 

7.3 Delkonklusion 
Undersøgelsen tyder på at deltagerne ikke anser et byggeprojekt som et fællesskab som 

man indgår i på samme måde som man indgår i en virksomhed. Desuden anser de 

mennesker der udpeges som byggeledere ikke sig selv som værende ledere der skal lede 

byggeriet på samme måde, som man leder en virksomhed. Det vil sige man giver sig ikke i 

kast med at motivere medarbejderne og sørge for at skabe og opretholde en 

sammenhængskraft mellem delsystemerne i organisationen. Man overlader delvist eller 

fuldstændigt hvert enkelt system til sig selv med hver sin agenda og mål. Det ville svare til at 

en virksomhed overlod alle sine afdelinger til sig selv og lod dem selv definere deres egne 

mål og værdier uden at opstille et fælles mål og værdisæt for hele organisationen. Det er 

ikke svært at forestille sig hvor galt det kunne gå. Mit bud er at det er nøjagtigt det der går 

galt i byggebranchen, når partnerskaber og samarbejdsaftaler går i vasken; man har ikke 

opstillet fælles mål fra starten, og byggeledelsen har derfor heller ingen mål at motivere 

medarbejderne ud fra. I mange tilfælde kan byggeledelsen også være sammensat af 

personer uden megen ledelseserfaring. Som fokusgrupperne peger på, så er det ofte 

tekniske specialister af varierende art som har fået opgaven med at organisere og 

strukturere projektet – det kan være svært at forestille sig en virksomhed der ville ansætte en 

person i en ledelsesposition, uden at vedkommende har en eller anden form for 

ledelseserfaring. Som sagt er byggeprojekter som organisationer præget af en høj grad af 

flygtighed idet de i modsætning til andre organisationer, har indbygget en fastlagt 

tidsbegrænsning på deres levetid. Det er derfor endnu vigtigere, men også endnu sværere, 

at få systemet til at fungere mens det er et system. 
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8. Delsystemerne som praksisfællesskaber 
Foregående afsnit viser at sammenhængskraften mellem delsystemerne i byggeprojekter er 

noget nær ikke-eksisterende. Som nævnt i indledningen ser jeg de forskellige parter som 

fagfællesskaber med hver sin unikke sprogbrug og fagkulturer eller faglige identitet. I det 

følgende vil jeg derfor analysere hvordan delsystemerne i kraft af deres praksisfællesskaber 

kan skabe forhindringer for samarbejdet og kommunikationen mellem systemerne, hvilket 

kan skabe barrierer for opfattelsen af byggeriet som en samlet organisation med fælles mål. 

Løbende vil jeg samle op og redegøre for analysens systemiske konsekvenser. 

 

8.1 Praksis og mening 
Deltagelse i en praksis er først og fremmest en måde at opleve verden og vores engagement 

i den som meningsfuld (Wenger 1998: 51) – det vil sige at mening er lig med oplevelse af 

hverdagen. Skabelsen af mening foregår i et spænd mellem deltagelse og tingsliggørelse. 

Det vil sige at vi må have styr på praksissens diskurs for at vores deltagelse skal kunne give 

os en oplevelse af mening. Når man uddanner sig til arkitekter, tømrere eller ingeniører, 

lærer man at få styr på denne diskurs, således at ens oplevelser i hverdagen kan give 

mening. Deltagelse i en praksis indebærer muligheden for gensidigt at genkende noget hos 

de andre deltagere (Wenger 1998: 56). Det vil sige at når vi deltager i en samtale med andre 

i vores praksis, genkender vi ofte i hinanden noget af os selv, og det vi genkender, er med til 

at genskabe og dermed forme vores meningsoplevelse.  

Arkitekterne i fokusgruppen snakker om hvor morsomt det er, at de alle kan blive enige om 

ikke at ville have noget med projektering at gøre, og at de genkender karaktertrækket 

selvhøjtidelig hos hinanden – og som jeg nævner i indledningen var det også netop dette 

karaktertræk jeg selv lagde mærke til hos arkitekterne på studiet. Selvom man godt kan se 

disse træk som værende forholdsvis negative, så lader det ikke umiddelbart til at det er 

noget, man har tænkt sig at ændre på. Man griner blot lidt af det.  

"Jamen det er.. øhm… altså det er meget vanskeligt hvor selvhøjtideligt folk tager sig selv.. 

[grin] at de er de vigtigste i verden [grin] …" 

For mig at se kunne det være tegn på at man har en oplevelse af, at dette karaktertræk giver 

god mening for en arkitekt. Interviewene med de andre parter tyder på at man ikke opfatter 
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arkitekter som kompetente nok til at varetage projekteringen af et byggeri, og derfor kan en 

vis grad af selvhøjtidelighed og deraf følgende arrogance give arkitekten autoritetsfølelse nok 

til at gøre det alligevel. Måske havde det at jeg aldrig følte mig hjemme blandt arkitekterne, 

noget at gøre med at disse karaktertræk ikke gav nogen mening for mig og det virke, jeg 

kunne se mig selv have i branchen – hvilket i sidste ende førte til at jeg ikke kunne se mig 

selv i branchen overhovedet.  

Ligeledes taler håndværkerne om at omgangstonen blandt håndværkere på en byggeplads 

er meget frimodig og bærer præg af godmodigt drilleri. Samtidig synes man at det er vældig 

irriterende og generende, når der kommer håndværkere som ikke kan tåle denne 

omgangstone. Jeg vil argumentere for at denne omgangstone giver god mening for 

håndværkere, da de ofte arbejder sammen med forskellige og nye mennesker. Derfor kunne 

man forestille sig at det ville være nemmere at få arbejdsdagen til at glide lettere, hvis 

kutymen er en fri omgangstone. På den anden side fik jeg i skurvognen fornemmelsen af at 

drillerierne ikke udelukkende var godmodige. Da håndværkerne fra et andet fag kom ind og 

skulle spise frokost opstod der godt nok højtråbende udvekslinger af diverse beskyldninger 

og drillerier - efterfulgt af liflig duft af mandehørm – men lige under overfladen var der 

alligevel lidt alvor i det, fx insinueres det at det ene hold måske ikke går så meget op i 

planlægning som det andet: 

"ja det kan da være planlægningen det kunne starte med jer to" 

Bemærkningen efterfølges af flere grin, som ret hurtigt dør hen. Herefter følger en 

længerevarende tavshed som efter min mening sagde meget mere, end de ord og grin der 

blev fyret af. 

Ifølge ingeniørerne selv går de meget op i ikke at virke nedladende eller kommanderende 

over for især håndværkerne; man skal klæde sig til opgaven. I modsætning til arkitekterne, 

som har brug for en vis grad af arrogance, giver det altså for ingeniørerne god mening at 

indrette omgangstonen alt efter hvem de taler med. Jeg tror at grunden hertil er, at det er 

ingeniørens ansvar at byggeriet står færdigt med så få fejl og mangler som muligt. Det er 

altså hans opgave at få håndværkerne til at rette de fejl og mangler der måtte opstå 

undervejs. Hvis han ikke indretter sin adfærd efter håndværkerens værdier, risikerer han at 

håndværkeren blot affærdiger ham med holdningen "ingeniører skal jo bare finde fejl". 

Ingeniørerne er også udmærket selv klar over denne risiko for som en siger: 
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"så er det nemlig at den der forventning til ingeniørkulturen den så måske løber af med dem 

og de siger "jamen de finder sgu også bare nogle mangler"" 

 

8.1.1 Systemiske konsekvenser 
Mening er et vigtigt begreb for systemteorien idet de ellers lukkede autopoietiske systemer 

gennem mening opnår, om ikke omverdensåbenhed, så muligheden for gennem sprog at 

kunne dele repræsentationer med omverdenen (Luhmann 2000: 259). Luhmann kalder 

denne mekanisme for refleksion. Mening forklares systemteoretisk som forskellen mellem 

aktualitet og mulighed (Luhmann 2000: 105) hvilket betyder at mening skal tilføres, 

muligheder skal vælges og gøres aktuelle, for at mening kan opstå og kommunikeres videre. 

Det vil sige at mening i sig selv er uden mening. Den kan kun erfares i forhold til anden 

mening fordi anden mening er skabt ved at vælge og aktualisere andre muligheder. For at 

det enkelte delsystem kan skabe sin egen mening, må det derfor kommunikere med andre 

systemer om deres valg og fravalg. Det er denne måde systemer skaber information på, 

hvilket er nødvendigt for at systemer kan kommunikere (Rasmussen 2003: 60). 

Kommunikation er som sagt afgørende for om systemer kan opretholde en nødvendig grad 

af åbenhed. Hvis delsystemerne i en organisation ikke opretholder en vis grad af åbenhed, 

kan information og viden ikke flyde frit, kommunikationen kan ikke fungere optimalt og 

samarbejdet går i stå eller kommer måske aldrig i gang – altså en slags ond spiral. Som 

Pearce er inde på, kan delsystemerne derfor heller ikke koordinere deres forståelse i forhold 

til hinanden fordi det netop handler om at dele historier om os selv med hinanden. I systemet 

byggeprojekt deler de enkelte delsystemer altså ikke deres valg (fx mål, værdier og normer) 

med hinanden, hvilket blandt andet giver sig til kende i de fordomme og myter der skabes 

systemerne imellem (se blandt andet eksemplet i foregående afsnit). Det kan derfor være 

svært at skabe mening i forhold til hinanden og i forhold til oversystemet, som jo gerne skulle 

etablere fælles mål, værdier og normer for at sikre sammenhængskraften i systemet og 

skabe sin egen mening i forhold til andre systemer i samfundet. Eksempelvis kan vi kigge på 

det paradoks der opstår mellem ingeniør og håndværkere i forbindelse med fejl og mangler. 

Problemet er her at målet for ingeniøren er at aflevere et byggeri med så få fejl og mangler 

som muligt, hvorimod håndværkeren tror at ingeniørens opgave er at finde så mange fejl og 

mangler som muligt. Det er muligvis to sider af samme sag, men perspektiverne er efter min 

mening helt forskellige, og de illustrerer derfor det problematiske i ikke at have opstillet et 
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fælles mål som alle parter kan arbejde hen mod samt ikke at dele sine historier og værdier 

med hinanden 

 

8.2 Praksis og fællesskab 
For at praksissen kan udgøre et fællesskab, er der tre dimensioner der skal være til stede. 

Den ene dimension handler om at der skal være et fælles repertoire, hvor fx rutiner, historier 

og symboler indgår, samt den fælles diskurs som medlemmerne bruger til at skabe 

meningsfulde udsagn om verden (Wenger 2004: 101). Den anden dimension er fælles virke 

som handler om den løbende forhandling der foregår mellem medlemmerne. Denne 

forhandling drejer sig om medlemmernes forsøg på at skabe mening, dels personligt og dels 

for den fælles praksis (Wenger 2004: 95). Den tredje dimension handler om gensidigt 

engagement som bl.a. består af medlemmernes sociale relationer og forskellige bidrag til det 

fælles virke (Wenger 2004: 91).  

Fælles repertoire. Et fællesskabs repertoire inkluderer rutiner, ord, værktøjer, måder at gøre 

ting på, historier, symboler, genrer, handlinger og koncepter som fællesskabet har 

produceret eller adopteret i løbet af dets eksistens, og som er blevet en del af dets praksis. 

Repertoiret udgør de ressourcer medlemmerne kan trække på, for at skabe mening i 

praksissen (Wenger 1998: 84). Hverken repertoiret eller de ting der udgør det, er statiske 

størrelser; de er et udtryk for den historie man i fællesskab har bygget op, men de kan alle 

omengageres i nye situationer og fortolkninger. Det gør muligvis repertoiret uklart, men 

samtidig er det også en forudsætning for skabelsen af mening at medlemmerne har 

mulighed for i fællesskab at fortolke repertoiret på nye måder (Wenger 1998: 83). 

Som jeg har været ind på tidligere, kunne man forestille sig at en del af problemet ligger i at 

de enkelte fællesskaber i byggebranchen har produceret repertoirer, der ligner hinanden 

langt hen af vejen – det er trods alt mange af de samme ting de arbejder med. Og noget 

kunne tyde på at det rent faktisk er sådan det forholder sig, for det lader ikke til at hvert 

enkelt fællesskab har fået den samme mening ud af deres repertoirer. Fx nævner en af 

interviewpersonerne at det kan gå hen og blive en ren børnehave, når man skal samarbejde 

med andre, og at man har helt forskellige opfattelser af de samme ting: 

"..den der kommunikation med at "jeg synes det her er smukt og godt" og "jeg synes det her 

er smukt og godt" og så sidder man nærmest og rækker tunge af hinanden.." 
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"..så jeg får lov at lave det der er spændende og så bliver han ved med bare at sidde og lave 

rækker og kurver" 

Jeg tror igen problemet ligger i at man ikke indgår i et samarbejde eller partnerskab som et 

nyt fællesskab. Derfor begiver man sig heller ikke ud i at skabe et fælles repertoire som man 

kan bruge som referenceramme i det givne samarbejde. 

Fælles virke. Et fælles virke handler ikke kun om at man er fælles om at udføre et stykke 

arbejde. For at opretholde praksis må medlemmerne også engagere sig i at gøre 

fællesskabet "beboeligt" for sig selv og for de andre medlemmer. Dette virke indebærer dog 

ikke at medlemmerne nødvendigvis skal være enige; fællesskabet opstår i og med at praksis 

forhandles i fællesskab blandt dets medlemmer (Wenger 1998: 78). Det vil sige at 

individuelle situationer og reaktioner varierer fra person til person i fællesskabet og fra dag til 

dag, men medlemmerne må finde en måde at gøre deres praksis værd at leve med, og de 

må gøre det sammen. Det at leve med hinandens forskelle og koordinere kompetencer og 

ambitioner i forhold til hinanden er en del af den proces (Wenger 1998: 79). Den måde de 

forskellige medlemmer forstår deres praksis på, og den indflydelse det har på deres liv, 

behøver altså ikke nødvendigvis at være ens for at gøre praksis til et fælles produkt, men det 

er vigtigt at være opmærksom på forskellene, hvis praksisfællesskabet skal have en chance 

for at kunne gøre forskelle til ressourcer. 

I de enkelte praksisfællesskaber i byggebranchen, og her tænker jeg på fx tegnestuen, 

ingeniørfirmaet eller den enkelte håndværksvirksomhed, har medlemmerne givetvis lært at 

eksistere i fællesskab med hinandens store eller små forskelle. Men når disse firmaer skal 

arbejde sammen om et byggeprojekt, indgår de i et nyt fællesskab med egne diskurser og 

rutiner. Her skal man forhandle om at skabe mening på en ny måde – også selvom de ikke 

selv opfatter det sådan. I de fleste andre fællesskaber har praksis tid til at udvikle sig og 

skabe en historie som medlemmerne tager del i og er medproducenter af. Et byggeprojekt, 

uanset hvor omfattende og komplekst, er altid et midlertidigt foretagende, og derfor kan 

praksis ikke på samme måde nå at udvikle den historie og praksis der skal til, for at skabe et 

fællesskab blandt medlemmerne. Og det er derfor måske heller ikke så mærkeligt hvis 

medlemmerne ikke når at koordinere deres forskellige kompetencer og ambitioner i forhold til 

hinanden. Dog vil jeg mene at hvis man var opmærksom på problemet, kunne man gøre en 

ekstra indsats for at få skabt de fælles relationer fra starten af samarbejdet. 
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Gensidigt engagement. En praksis eksisterer ikke i sin abstrakte forstand; den eksisterer 

fordi mennesker engagerer sig i at udøve den og forhandle dens mening imellem sig. 

(Wenger 1998: 73). Praksis er med andre ord iboende i det fællesskab af mennesker der 

udfører praksis. Men fællesskabet kan kun fungere i praksis, så at sige, hvis medlemmerne 

engagerer sig i hinanden og hinandens kompetencer (Wenger 1998: 76). Det vil sige at 

gensidigt engagement ikke alene trækker på vores egne kompetencer, men i høj grad også 

på de andre medlemmers kompetencer. Det er vigtigt for fællesskabet eksistens at vi ved 

hvad vi selv gør og ved, og hvad vi ikke gør og ved. Dette er en forudsætning for at vide 

hvornår vi må trække på vores kollegers viden og ekspertise.  

Efter min mening kan medlemmernes forskellige kompetencer både være en styrke og en 

begrænsning, især i byggebranchen hvor gensidigt engagement i høj grad involverer både 

komplementære og substituerende, eller overlappende, kompetencer. Som allerede nævnt 

har man ikke noget imod at samarbejde, eller man kan i hvert fald godt tolerere det, så 

længe man har hver sine afgrænsede og klart definerede arbejdsområder – eller i hvert fald 

så længe man kan fortælle de andre parter hvad ens eget arbejds- og ekspertiseområde er. 

Som en interviewperson udtrykker det: 

"jeg tror virkelig det er vigtigt at hvis produktet skal være bedst muligt at man så gør det man 

er bedst til og så har tiltro til at de andre gør det de er bedst til" 

Men ligeså snart arbejdsområderne og kompetencerne begynder at overlappe hinanden, 

bliver det straks sværere at samarbejde og opretholde det gensidige engagement. Det kan 

altså i byggebranchen være svært at gøre forskelligheden til en ressource i byggeprojekter 

fordi de forskellige parter måske ikke er så forskellige endda, og fordi byggeriet vanskeligt 

lader sig gøre uden alles forenede ressourcer og kompetencer. Dette er man som tidligere 

nævnt udmærket godt klar over: 

"vi kan jo kun få lov at gøre det vi gerne vil hvis vi har de andre.. ellers kan det jo ikke lade 

sig gøre" 

 

8.2.1 Systemiske konsekvenser 
Fællesskab inden for systemteorien opstår i det man her kalder gruppe- teamkostellationer 

(Hornstrup et al 2005: 119). Nogle vigtige træk skal være til stede for at teams kan få succes 

og overleve: fælles opgaver, fælles ansvar, gensidig information og kommunikation, 
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samarbejde og gensidig afhængighed – med andre ord de samme træk som Wenger er inde 

på i forbindelse med skabelse af praksisfællesskaber. 

Som nævnt er det enkelte teams eller systems succes og overlevelse med til at påvirke 

oversystemets succes og overlevelse (Hornstrup et al. 2005: 125). Det vil sige at hvis de 

teams der dannes i en organisation, ikke fungerer – hvis de nævnte træk ikke er til stede – 

kan det i værste fald medføre at hele systemet bryder sammen. Hvis vi overfører 

systemtanken til et byggeprojekt, kan man identificere dette som oversystemet med fx de 

forskellige sjak som undersystemer eller teams. Byggeriets succes og overlevelse er derfor 

afhængig af at delsystemerne har de optimale vilkår for at kunne udføre deres opgave 

succesfuldt. Hvis det enkelte team – det kunne fx være et team bestående af håndværkere 

fra et tømrerfirma og et murerfirma som skal arbejde sammen om en vægkonstruktion – ikke 

oplever deres opgaver som fælles og tager fælles ansvar for dem, opfatter de det 

sandsynligvis heller ikke som nødvendigt at dele deres viden og kommunikere med 

hinanden. Resultatet er at samarbejde slet ikke eksisterer i dette team. Da oversystemet 

(byggeprojektet) er afhængig af det enkelte teams samarbejde i udførelsen af byggeriet, 

bliver konsekvensen systemnedbrud, nedlæggelse af partnerskabsaftale og optagelse i den 

kedelige statistik på 80 % afbrudte samarbejder i byggebranchen. 

 

8.3 Praksis og identitet 
Identitet er uadskilleligt forbundet med praksis og med os mennesker som værende sociale 

væsner der lærer i fællesskab med vores medmennesker. Udviklingen af en praksis 

afhænger således af skabelsen af et fællesskab hvor medlemmerne kan engagere sig i 

hinanden og anerkende hinanden som deltagere (Wenger 1998: 149). Identiteten i en 

praksis defineres med andre ord socialt fordi den produceres som en oplevelse af deltagelse 

i et specifikt fællesskab. Den individuelle identitet afhænger af vores evne til at skabe mening 

ud af det der definerer vores fællesskaber og vores måde at høre til på. Skabelsen af 

identitet i et fællesskab handler derfor både om den individuelle identitet, dog fra et socialt 

perspektiv, og om at sætte fokus på identifikationsprocesser og sociale strukturer (Wenger 

1998: 145). 
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8.3.1 Fælles skabelsesproces 
For at forstå hvorfor vores identitet er socialt betinget, kan vi trække på Maturanas (1987) 

tanker om autopoiese. Han siger godt nok at vores meninger, holdninger og værdier kun 

eksisterer i vores eget lukkede univers, og at vi kun kan danne vores eget billede af hvad der 

er rigtigt og forkert i en given situation. Men han mener stadig at vores grundantagelser er 

stadig konstrueret i samspil med vores omgivelser, fordi vi altid er i kommunikativ forbindelse 

med dem; det er altså ikke muligt for os mennesker ikke at kommunikere. Vores 

grundantagelser bygger således på en lang række tolkninger af episoder, personmøder etc. 

(Hornstrup og Madsen 2004: 2). At sætte identitet ind i en social sammenhæng er derfor ikke 

et forsøg på at fornægte individualitet, men et forsøg på at definere det som en del af praksis 

i et givent fællesskab. Det handler altså ikke om hvorvidt identitetsanalysen skal have 

individet eller fællesskabet som analyseenhed; fokus skal være på den fælles 

skabelsesproces mellem individet og fællesskabet (Wenger 1998: 146). 

Vi kan altså ikke blive dem vi er, af os selv. Vi formes af de fællesskaber vi indgår i (Wenger 

1998: 146). For at man skal kunne identificere sin egen identitet, må man med andre ord 

nødvendigvis have noget at sammenligne den med – og deraf opstår afhængigheden af 

andre menneskers og fællesskabers identiteter. Det kan også være svært at se hvordan man 

overhovedet kan tale om identitet, hvis man ikke har noget at holde den op mod – giver en 

identitet overhovedet mening hvis der ikke findes andre identiteter at sammenligne den med? 

Hvordan kan man være ingeniør hvis der ikke findes nogen, der ikke er det? Eller sagt med 

poststrukturalismens ord: Ethvert element får kun betydning ved at være forskellig fra andre 

elementer (Jørgensen og Phillips 1999: 20). 

Ifølge Wenger skabes identitet også i spændet mellem vores kompetencer inden for 

forskellige fællesskaber (1998: 152). Det vil sige at vores identitet opstår i forholdet til 

fællesskabet, fordi vi kun ved hvem vi er, via det vi genkender og forstår, og hvem vi ikke er, 

via det fremmede og uigennemskuelige. Vores ikke-medlemskab af et fællesskab former 

vores identitet via konfrontationen med det ukendte (Wenger 1998: 153). Det må betyde at 

det er nemt at vide hvem man er, så længe identiteter er klart definerede inden for 

afgrænsede fællesskaber. Men hvis grænserne er flydende og kompetencerne overlapper 

fællesskaberne imellem, er det måske ikke sikkert at ens identitet kan opfattes som særlig 

unik, og så kan man føle et stærkt behov for at hige sig fast i de, måske små, ting der gør 

ens identitet unik. Interview og uddannelsernes hjemmesider viser ret tydeligt at man gerne 

vil opbygge en stærk identitet for hver sit fællesskab i byggebranchen. Det viser sig også at 
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der er mange træk i de forskellige fællesskabers identiteter der går igen, og hvor 

invaderende man synes det er, når "de andre" udfører opgaver, man selv synes tilhører ens 

egen praksis. Som en interviewperson siger: 

"det synes jeg var meget irriterende at han øh blev ved med at synes det var så vigtigt altså 

og at han ligesom ikke forstod at det ikke var hans bord" 

 

8.3.2 Den fælles identitet 
Social Identity Theory handler også om relationerne mellem forskellige fællesskaber (Stets 

og Burke 2000: 226). Man skal være ét med det fællesskab man er medlem af og se verden 

fra fællesskabets perspektiv. Man søger at etablere normativ adfærd, samarbejde, velvilje og 

empati over for andre i fællesskabet – alt sammen adfærd som er med til at fremelske ens 

eget fællesskab på bekostning af andres (Hogg og Terry 2000: 123). Freud argumenterede 

også for at jo mindre forskel der er mellem to folk, des større vil forskellen forekomme i deres 

egen fantasi (1930: 61). Freud kaldte dette for the narcissism of small difference. Med 

Bourdieus ord, sker identitetsdannelse gennem grænsedragning og fremhævning af forskelle 

(1998). Man kunne argumentere for at det er dette fænomen der er på spil i byggebranchen 

– i hvert fald mellem arkitekter og ingeniører. Deltagerne i fokusgrupperne nævner at der er 

en del overlap i de arbejdsopgaver der tilfalder henholdsvis arkitekter og ingeniører. De er 

samtidig klar over at de næppe kan undvære hinanden, fordi de trods alt har forskellige 

kompetencer, som alle er nødvendige for et byggeprojekt. Disse forskelle kan dog være så 

små at man har behov for at hige sig fast i dem og endda pege fingre af "de andre", for at 

minde sig selv om hvem man egentlig er – eller som Tajfel sagde opdele sig selv og andre i 

in- og outgrupper. Når parterne så skal samarbejde, udvikler det sig ofte mere til et slags 

slagsmål om hvem der har ret til at lave hvad, og hvis kompetencer der er mest anvendelige i 

givne situationer. Som ovenstående citat også bærer vidne om. 

 

8.3.3 Den individuelle identitet 
Som det måske fremgår af ovenstående, kan en teori om fællesskaber i sagens natur have 

en anelse svært ved at analysere skabelse af individuel identitet. Jeg vil derfor inddrage 

Bourdieus begreb habitus da det efter min opfattelse er en vigtig del af også at skabe den 

fælles identitet. Ifølge Bourdieu, skabes vi menneskers identitet, eller med Bourdieus term 

habitus, af de vilkår som er knyttet til en særlig klasse af eksistensberettigelser (2007: 92). 
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For nemheds og sammenligneligheds skyld kunne vi også kalde disse for fællesskaber eller 

systemer. Det fællesskab man indgår i, skaber altså en habitus, eller en identitet, et 

dispositionssystem, der fungerer som strukturerende struktur (Bourdieu 2007: 92). Sagt med 

andre ord, fungerer habitus som et slags regelsæt som man skal holde sig inden for, og som 

frembringer og strukturerer fællesskabets praksis. Her er det vigtigt at nævne at habitus ikke 

eksisterer for fællesskabets praksis i sin objektive sandhed. Den er kun virksom på 

betingelse af at nogen genkender den, eller det vil sige at nogen betinger nogen andre til at 

genkende den. Det vil sige at habitus er et produkt af fællesskabets medlemmer, men at den 

samtidig selv producerer fællesskabets praksis.  

Som sagt er habitus med til at sikre forankringen af den sociale praksis som har en tendens 

til at garantere praksissens konstans gennem tiden (Bourdieu 2007: 94). Det giver os en 

yderligere mulig forklaring på hvorfor samarbejde mellem de forskellige parter kan være så 

svært. For selvom den enkelte murer, ingeniør eller arkitekt muligvis kan se at der er et 

samarbejdsproblem, så har man inden for ethvert fællesskab stærkt begrænsede muligheder 

for at ændre praksis, fordi praksissens habitus er blevet en del af ikke kun en selv, men også 

alle andre som er en del af praksisfællesskabet. Ydermere kan man så at sige gemme sig 

bag habitus og bruge denne som undskyldning for at man ikke kan gøre noget ved 

problemet, for "sådan gør vi nu engang bare" i vores praksis – selvom man måske endda 

synes den måde at gøre tingene på ikke er helt optimal. Fx nævner arkitekterne at 

selvhøjtideligheden i branchen er svær at arbejde med, men det falder dem øjensynligt ikke 

ind at gøre noget ved det: 

"men altså sådan er det jo bare ik... sådan har det altid været og det vil det sikkert blive ved 

med i mange mange år endnu", hvilket de andre deltagere i fokusgruppen giver 

vedkommende ret i. 

 

8.3.4 Systemiske konsekvenser 
Dilemmaet mellem individuel og kollektiv skabelse af identitet kan som nævnt inden for 

systemteorien forklares med dilemmaet i andenordens-kybernetikken og teorien om 

autopoiese. Systemer kan inden for denne tankegang kun se verden med egne øjne, kan 

kun forstå sig selv, og er ikke i stand til at overføre deres egen forståelse på andre systemer. 

Byggeprojektet som system har ikke blot de forskellige parter, praksisfællesskaber, som 

undersystemer. Disse har igen de enkelte individer i fællesskabet som subsystemer. 
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Dilemmaet ligger derfor i at vi mennesker som systemer kun kan forstå os selv, samtidig med 

at vi som medlemmer af større systemer også må have en forståelse her indenfor. Min 

pointe er at vi nødvendigvis må have en vis forståelse for de andre individer i systemet, for 

hvordan skal vi ellers kunne skabe et fællesskab med dem, hvis vi ikke på et eller andet plan 

har en forståelse for at have nogenlunde de samme værdier og den samme grundlæggende 

kultur? 

Luhmann er, på trods af sin insisteren på at systemer er lukkede for forståelse af hinanden, 

også inde på at de alligevel godt kan udvikle sig ved at kommunikere deres identitet til 

hinanden – faktisk kan de kun udvikle sig ved at kommunikere (1995: 180). For at systemet 

kan kommunikere, må det udvikle et sprog, en fælles diskurs14, med hvilket det kan 

italesætte sine egne iagttagelser om sig selv og dermed kommunikere videre om sig selv 

(Luhmann 1995: 456). Så selvom systemerne principielt er lukkede for hinanden 

erkendelses- og identitetsmæssigt, så påvirkes de alligevel af hinanden ved deres respektive 

fortællinger om hinanden. Det vil sige ved at kommunikere, altså dele, et systems identitet 

med andre systemer, opnås en grad af åbenhed systemerne imellem, en åbenhed der som 

sagt er nødvendig for systemets overlevelse og videre udvikling. Systemerne udgør altså 

omverden for hinanden, og selvom de ikke kan gribe ind i hinanden, kan de alligevel godt 

påvirke hinanden ved at iagttage hinanden (la Cour og Højlund 2005: 2). 

Relaterer vi problematikken til byggebranchen, kan man argumentere for at systemerne er 

særdeles lukkede over for hinanden. Man har inden for de forskellige fagfællesskaber 

etableret så stærk en selvforståelse – som nævnt formentlig for at kunne adskille sig selv fra 

"de andre" – som med stor fornøjelse reproduceres årgang efter årgang. I stedet for at 

kommunikere kulturer, identiteter og værdier til de andre systemer, opstår der myter om 

hvilke holdninger "de andre" har til faget, og hvordan de udfører deres arbejde. Igen ikke det 

bedste grundlag for samarbejde. Hvis man vil ændre praksis i byggebranchen og undgå de 

mange afbrudte samarbejder samt fejl og mangler, er det ifølge La Cour og Højlund også 

nødvendigt for systemernes overlevelse at de reproducerer sig selv på nye måder (2003: 3). 

Det vil sige de bliver nødt til at hente input udefra fra andre systemer for at kunne forandre 

sig. 

                                                            
14 Mere om dette i næste afsnit. 
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8.4 Diskursive praksisser 
Som sagt bruges også sproget til at opbygge fællesskabets identitet. Diskursanalysen 

sidestiller sprog med social interaktion inden for et kommunikerende fællesskab. Den 

diskursive praksis i et fællesskab refererer til værdier og ideologier i fællesskabet og den 

verdensopfattelse, disse afspejler (Just et al 2007: 45). Som del af et bestemt fag får man 

altså ofte helt naturligt en bestemt måde at tale om det fag på, noget som allerede kommer til 

udtryk under indlæringen af faget – det tyder uddannelsernes hjemmesider i hvert fald på.  

Fra de forskellige interview og ved at undersøge fag- og målbeskrivelser på de forskellige 

uddannelsers hjemmesider, kan man identificere forskellige diskurser som eksisterer 

samtidig i byggebranchen. Jeg vil mene at de hver især er med til at italesætte de forskellige 

fagfællesskabers, eller systemers, kultur, værdier og normer. 

 

Håndværksdiskurs - Hovedfokus i denne diskurs er integriteten i håndværket. Det vil sige at 

man gerne vil sikre et højt kvalitetsniveau i sit arbejde. Det handler om den faglige stolthed 

som for mange håndværksfag fremelskes allerede fra studiestart, fx skriver man på teknisk 

skoles hjemmeside15: 

 

"Tømrerfaget er et fag med historie, stolthed og traditioner" og 

"Danske murere er velansete verden over" 

Også interviewet med håndværkerne peger på at kvaliteten af deres arbejde har stor 

betydning, fx nævnes 

"[…] det er nok byggeriets største problem i dag de kører mere på økonomi […] og så 

kommer kvalitet i tredje række" og 

"ja det giver jo både nogle konflikter men hvad værre er også nogle fejl i byggeriet…" 

Noget kunne altså tyde på at håndværkere i takt med stigende økonomisk pres på byggeriet 

og deraf mindre tid til at udføre deres arbejde, føler et knæk i stoltheden over at de ikke har 

mulighed for at udføre deres håndværk tilfredsstillende i henhold til traditionen i deres fag. 

 

                                                            
15 http://randersts.ziteman.com/page.asp?objectid=1396&zcs=1426. Se bilag 6. 
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Kunst/kreativitetsdiskurs - For arkitekter handler det meget om æstetikken, både i 

udførelsen men også i høj grad i konceptualiseringen i byggeprojektet. Det er den 

kunstneriske side af faget der står hjertet nærmest, fx nævnes det på arkitektskolens 

hjemmeside16: 

 

"[arkitekten] har det kunstneriske udviklingsarbejde som ideal for strategier mod fagets 

fremtidige praksis" og 

"[arkitekten] udvikler et handlingsrum, for de strategier der knytter sig til det arkitektoniske 

udsagn som kunstnerisk virksomhed" 

Man kan i disse udsagn finde spor af en økonomisk diskurs, fx i ordene strategier og 

virksomhed som har sneget sig ind i denne målbeskrivelse for de studerende. Men som det 

tydeligt fremgår af udsagnene, så knytter den økonomiske diskurs sig til kunsten som 

opstilles både som ideal og som den ramme, en arkitekts virke bør eksistere indenfor. 

 

Problemløsningsdiskurs – For ingeniørerne handler det meget om udfordringen i deres 

arbejde, som konstant udvikler sig og nye problemer opstår dagligt på byggepladsen, 

problemer som de ser som deres opgave at få løst. Fx nævnes i fokusgruppen: 

"var det jo også for at få lov til at få lov til at løse de opgaver der blev stillet" 

"vi får jo lov til at afprøve forskellige ting og mange ting udvikler sig så det der med at få 

projektet ind og bearbejde det så opstår der nogle forskellige ting som vi så siger at det kan 

vi bruge på næste projekt" 

Denne kultur opbygges tilsyneladende også allerede under uddannelsen, fx kan man læse 

på studieguide.aau.dk, at bygningsingeniører: 

• "løser komplicerede tekniske problemer under inddragelse af naturvidenskabelig og 

teknologisk viden" 

• "kan deltage i planlægning, realisering og styring af komplekse teknologiske systemer 

og herunder være i stand til at inddrage samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og 

arbejdsmiljømæssige konsekvenser i løsningen af tekniske problemer" 

                                                            
16 http://www.karch.dk/dk/Menu/Uddannelse. Se bilag 7. 
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Der er også spor af en ledelsesdiskurs hos ingeniørerne17 (kan fx ses i ordene 

planlægning, styring) som sikkert også hænger sammen med, at de ser sig selv som 

problemløserne i byggeprojekter – men også på AAU's hjemmeside18 fremgår det at 

ingeniørerne skal kunne indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge og 

"målrettet kunne planlægge og styre avancerede projekter". Som nævnt i afsnit 7.1.1 er 

ingeniørfirmaer grundet nye miljø- og energiregler også oftest koblet på som rådgivere i 

øverste led i organisationen, og derfor er det nok meget naturligt at de kommer til at fungere i 

en lederposition. Som interviewpersonerne er inde på, kan det dog blive meget problematisk, 

når uerfarne bygge/entrepriseledere kommer ud på byggepladsen og skal fungere som 

mellemledere – fordi det kan forhindre ingeniørerne i at udføre deres job som ledere 

ordentligt. At reglerne placerer ingeniøren i en ledelsesposition, er dog en relativt ny 

udvikling, og civilingeniøruddannelsen har, med undtagelse af den specifikke overbygning 

Byggeledelse19, ikke været indrettet til ledelse af byggeriet. Derfor har de fleste ingeniører alt 

andet lige formentlig ikke de uddannelsesmæssige kompetencer til at fungere som ledere. 

 
Økonomisk diskurs - Økonomi er, som det fremgår af ovenstående, allestedsnærværende i 

interviewene. Man kunne derfor argumentere for at den økonomiske diskurs er med til at 

italesætte byggebranchen som system. Arkitekterne og håndværkerne nævner tid og priser 

som problemer i byggebranchen, fx  

 

"[…] det er nok byggeriets største problem i dag, de kører mere på økonomi og 

færdiggørelse af byggeri […]" og 

"Jo men de vil jo gerne ned på prisen ikke, de vil jo gerne vinde på prisen" og 

"Jo jo men det ender jo altid med at det er ingeniørerne som skal have de der øhh.. hvad 

hedder det øhh.. høje prisstadier og vi andre der skal have de lave […]" 

Snak om tid og penge er udtryk for en diskurs som ikke umiddelbart er tilstedeværende på 

hverken arkitektskolen, eller under håndsværksuddannelserne. Det er et fænomen som man 

først stifter bekendtskab med, når man efter endt uddannelse kommer ud og skal agere 

blandt andre aktører i byggebranchen. Det er altså ikke en del af den diskursive praksis i 
                                                            
17 Se fx side 4-5 i fokusgruppeinterviewet, bilag 5. 
18 http://studieguide.aau.dk/Uddannelser/Uddannelse/arkitektur-og-design-civilingenioer(37024). Se bilag 8. 
19 http://byggeri.aau.dk/byggeledelse.  
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disse to fællesskaber, men når medlemmerne heraf skal samarbejde med andre, er det i høj 

grad noget som man skal forholde sig til. 

 

8.4.1 Systemiske konsekvenser 
Som nævnt er diskurser med til at skabe mening for systemet, men de kan ikke skabe 

mening alene, da meningen kun opstår i forhold til andre systemer. Med andre ord giver 

kunstdiskursen kun mening fordi der samtidig eksisterer en håndværksdiskurs og en 

problemløsningsdiskurs, som giver mening til hinanden. Her støder vi ind i et dilemma for 

som jeg har argumenteret for tidligere, er delsystemerne i byggeprojektet forholdsvis lukkede 

over for hinanden hvilket er med til at skabe problemer for samarbejdet. Men hvordan kan de 

være lukkede og samtidig dele deres diskurser med hinanden i meningsprocessen? Efter 

min mening skal sammenhængen findes i at systemerne ikke åbent deler deres diskurser 

med hinanden. De kommunikerer ikke til de andre systemer at "vi har de her holdninger, 

værdier og mål", men overbringer dem kun til de andre systemer i kraft af at de er så 

åbenlyst anderledes fra deres. Med det mener jeg at de enkelte systemer skaber mening for 

sig selv på baggrund af informationer, som de selv så at sige opfinder om de andre 

systemer. På den måde opstår der en række myter og fordomme.  

Fokusgrupperne afslører også, at parterne har mange fordomme om hinanden: Arkitekterne 

tror at ingeniørerne kun er ude på at ødelægge deres kreative proces, håndværkerne tror at 

ingeniørerne kun går op i tid og penge og ikke i kvaliteten af deres arbejde, og ingeniørerne 

tror at arkitekterne ikke har begreb om byggeteknik, og at håndværkerne laver mange fejl 

fordi de ikke samarbejder med hinanden. Om disse fordomme er sande eller ej, er sådan set 

underordnet. Pointen er at de er skabt på baggrund af informationer som systemerne selv 

har skabt om hinanden, i stedet for på baggrund af informationer og viden som systemerne 

selv har videregivet.  

Det tyder i denne undersøgelse ikke på at der opstår konflikter fordi parterne har svært ved 

at forstå hinandens fagsprog. Parternes sprog er godt nok funderet i forskellige diskurser 

som har bedre eller dårligere mulighed for at eksistere sammen. Håndværks- og 

kunstdiskurserne kan eksempelvis umiddelbart godt eksistere sammen. De handler begge 

på et eller andet plan om integriteten i ens arbejde – det vil sige at håndværket eller 

æstetikken står over alt andet. Derimod har ingeniørernes problemløsningsdiskurs sværere 

ved at være med i klubben hvilket efter min menings skyldes at den økonomiske diskurs er 
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en integreret del heraf. I modsætning hertil eksisterer den kun som et modsætningsforhold i 

de to andre diskursive praksisser. Bourdieu ville sige at det økonomiske felt har påvirket 

ingeniørernes diskursive praksis i langt højere grad end de andre praksisser, og at det 

skaber gnidninger mellem fagene. 

Diskursforskellene har dog øjensynligt ingen eller lille indflydelse på fagjargonen. I afsnit 

8.3.2 skriver jeg at konflikterne opstår, fordi de stridende parter måske er lidt mere ens end 

de selv vil være ved, hvorfor de føler et behov for at pensle de små forskelle mere ud. Jeg vil 

derfor argumentere for at diskurserne er de forskelle der gør forskellen for parterne. Det skal 

forstås på den måde at det er i diskurserne de ser hinandens identitetsforskelle – og ikke 

sproglige forskelle - og at det er på grund af dem, man kan pege fingre af hinandens 

forskelle. Diskursforskellene vanskeliggør altså ikke i sig selv kommunikationen og 

samarbejdet; det er parterne selv der gør det vanskeligt. 
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9. Konklusion 

Min egen undren over parternes holdninger til hinanden i byggebranchen skabte min 

umiddelbare interesse i at undersøge årsagen til den for mig uforståelige indstilling til det at 

skabe et bygningsværk i samarbejde med fagfolk med helt andre, men nødvendige, 

kompetencer end ens egne. Det bragte mig ud i en undersøgelse af parternes respektive 

kulturer og identiteter som de gav sig til kende ved fokusgruppeinterview med 

repræsentanter for de forskellige parter, samt af de faktorer der giver byggeprojektet sin 

særlige karakter som system. 

Undersøgelsen afslørede følgende problemer i forhold til byggebranchen og byggeprojekter 

som systemer med de forskellige parter som praksisfællesskaber og systemer herunder: 

 

‐ Byggeprojekter er unikke af natur hvilket betyder, at hvert nyt byggeri består af nye 

firmaer man skal forholde sig til. 

 

‐ Parterne i byggeprojekter er forskellige firmaer som skal eksistere som selvstændigt 

fungerende systemer, når de ikke deltager som undersystemer i et byggeri. 

 

‐ Fællesskaber og systemer tager tid at udvikle så de kan fungere optimalt. 

Byggeprojekter er dog per definition økonomisk og tidsmæssigt afgrænsede hvilket 

vanskeliggør mulighederne for at udvikle de optimale forhold for kommunikation og 

samarbejde undersystemerne imellem. 

 

Mit udgangspunkt for at gå i gang med dette projekt var undersøgelsen der viste op til 80 % 

mislykkede forsøg på indgåelse af partnerskaber. Hvis man ser på de vanskeligheder 

byggeprojekter står over for at skulle overkomme, er det ikke svært at forstå parternes ønske 

om at ville indgå partnerskaber. Faste aftaler med andre parter ville betyde at man ikke 

skulle forholde sig til helt nye firmaer og mennesker ved hvert projekt, hvilket potentielt ville 

kunne afhjælpe kommunikations- og samarbejdsvanskelighederne parterne imellem. Men 

det går som bekendt ikke altid som præsten prædiker, og det lader til at være tilfældet her 

hvor partnerskaberne øjensynligt alligevel ikke fungerer. Og hvorfor så ikke? Det vil jeg 

forsøge at svare på i det følgende. 
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For det første kan vi finde en årsag i et af de opstillede problemer; nemlig at parterne skal 

eksistere som selvstændigt fungerende systemer når de ikke deltager som undersystemer i 

et byggeprojekt. Dernæst anser man ikke et byggeprojekt som et fællesskab man indgår i, på 

samme måde som man indgår i en virksomhed. Noget kunne tyde på at de mennesker, der 

udpeges som byggeledere, heller ikke anser sig selv som værende ledere der skal lede 

byggeriet, på samme måde som man leder en virksomhed. Derfor giver man sig heller ikke i 

kast med at motivere medarbejderne og sørge for at skabe og opretholde en 

sammenhængskraft mellem delsystemerne i organisationen. Dertil kommer at det ofte er 

uerfarne fagfolk, der får tildelt rollen som entrepriseleder. Man overlader altså delvist eller 

fuldstændigt hvert enkelt system til sig selv med hver sin agenda og mål. Dette bekræfter 

hypotesen om at byggeprojekters særlige karakter og måde at organisere sig på skaber 

problemer for kommunikationen og samarbejdet. 

Når der ikke fra byggeledelsens side er opstillet fælles definerede mål for byggeprojektet, er 

det selvsagt svært for de enkelte parter at opleve deres respektive arbejdsopgaver som del 

af en større fælles målsætning. De tager derfor ikke fælles ansvar for at få opgaverne udført 

hvilket de mange fejl og mangler i byggeriet bærer vidne om. Uden mål og ansvar at være 

fælles om, er det derfor ikke så mærkeligt hvis parterne ikke opfatter det som nødvendigt at 

dele deres viden med hinanden og kommunikere med hinanden om den forestående opgave 

- selvom mange af parternes opgaver i byggeriet rent faktisk overlapper hinanden, og det 

fortrinsvist er der fejlene opstår. 

Ovenstående peger på nogle organisatoriske problemer som byggeledelsen selv er med til at 

skabe. Min anden årsag til gå i gang med projektet var imidlertid min fortid på arkitektskolen 

og de problemer jeg observerede som studerende der, hvilke jeg har brugt til at opstille nogle 

hypoteser om hvorfor parterne i byggebranchen har så svært ved at samarbejde og endda 

blot tolerere hinanden. Jeg har forsøgt at finde svar herpå ved at undersøge parternes 

kulturelle og identitetsmæssige forskelle som de giver sig til udtryk i de praksisfællesskaber 

parterne er en del af. 

Det at være medlem af et praksisfællesskab handler om at deltage og at skabe identitet i 

relation til fællesskabet. Deltagelsen indebærer samtidig muligheden for gensidigt at 

genkende noget hos de andre deltagere hvilket genskaber og former vores 

meningsoplevelse. Det handler altså om at den skabte identitets karaktertræk skal give 

mening for fællesskabets praksis – uanset om disse opfattes positivt eller negativt. Fordi 

mange elementer i de forskellige parters identiteter går igen, er der et stort følt behov for at 
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holde godt fast i de ting der gør en unik og pege fingre af "de andre", for at man kan 

opretholde sin egen identitet. Dette bekræfter hypotesen om at parterne ikke ønsker at 

undersøge, om deres fordomme om hinanden holder stik. Det er langt nemmere at holde fast 

i dem så man kan opretholde ideen om sin egen unikke identitet i forhold til de andre. 

Et aspekt hvor man kan identificere nogle mere eller mindre markante forskelle mellem 

parterne, er i deres diskursive praksisser. Disse skabes i spændingsfeltet mellem mening og 

identitet, det vil sige at i processen med at få vores praksis til at give mening opstår i de 

diskurser som vores identitet skabes ud fra. Der er derfor forskellige diskurser til stede, som 

hver især giver mening for det enkelte fællesskab, men ikke nødvendigvis for de andre 

fællesskaber. Nogle af diskurserne har bedre mulighed for at eksistere sammen end andre 

på grund af beslægtede måder at skabe mening på. 

Håndværksdiskursen er ikke overraskende en del af håndværkernes praksis, og kunst/ 

kreativitetsdiskursen tilhører arkitekternes praksis. Disse to kan således umiddelbart godt 

eksistere sammen. De handler begge på et eller andet plan om integriteten i ens arbejde – 

det vil sige at håndværket eller æstetikken står over alt andet. Dette stemmer godt overens 

med hypotesen om at uddannelsen på Kunstakademiet er bundet i en håndværkspræget 

”mesterlære”-tradition, hvilket bekræfter hypotesen om at nogle parter har bedre grundlag for 

samarbejde end andre.  

Som sagt er byggeprojekter økonomisk afgrænsede hvilket også giver sig til kende i den 

økonomiske diskurs der er til stede, enten som en del af eller som et modsætningsforhold i 

de diskursive praksisser. Denne diskurs kan sagtens eksistere sammen med ingeniørernes 

praksis, men den kan have noget svært ved at eksistere sammen med de to ovenstående. 

Som navnet antyder, handler den om at økonomien skal hænge sammen, så forretningen 

kan køre videre. Det kan derfor være svært at tage hensyn til at en arkitekt har skabt noget 

helt fantastisk innovativ og kreativ arkitektur, eller at håndværkeren overskrider tidsplanen for 

at sikre den rette kvalitet i sit arbejde. Omvendt kan det være svært for arkitekten og 

håndværkeren at forstå at man ikke kan overskride budgettet eller tidsplanen, når enhver jo 

kan se at byggeriet vil blive langt smukkere eller kvalitetsmæssigt langt bedre. 

Ovenstående bekræfter hypotesen om at nogle parter har bedre grundlag for at samarbejde 

end andre, men da diskurserne ikke bærer vidne om forskellige måde at tale om sit fag på, 

det vil sige forskellig fagjargon, kan de altså ikke bekræfte hypotesen om at nogle sådan 

skulle ligge til grund for parternes manglende evne til at kommunikere og samarbejde. 
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For at opsummere har partnerskaber altså trange kår. Det skyldes både byggeprojekters 

særlige karakter, og identiteten hos de parter der deltager i dem. Set på den baggrund er det 

måske ikke så mærkeligt at partnerskaber i op til 80 % af tilfældene optages i det kedelige 

broderskab af systemnedbrud og afbrudte samarbejder. 
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10. Anbefalinger 
Afhandlingens resultater afslører at årsagen til byggebranchens parters manglende evne til 

at samarbejde skal findes i både de vilkår som er karakteristiske for byggeprojektet som 

system samt i parternes forskellige identiteter. Det sidste kan være svært at gøre noget ved, 

og jeg er heller ikke umiddelbart tilhænger af at man skal gøre noget ved det; det er trods alt 

identiteterne der skaber fællesskab og dermed giver mening til parternes liv og levned, og 

hvem ville gerne berøves af det? 

Der er dog efter min mening ingen grund til at parternes forskellighed behøver at være en 

hæmsko for samarbejde og indgåelse af partnerskaber. Som nævnt mener jeg at en stor del 

af problemet ligger i, at man ikke opfatter byggeprojekter som virksomheder der skal fungere 

som alle andre, hvorfor man ikke opstiller fælles mål og værdier for projektet. Det samme 

problem gør sig gældende ved indgåelse af partnerskaber, hvilket Pjetursson også er inde 

på i følgende udsagn: 

Hvis man ved indgåelse af partnerskaber etablerede fælles mål, som kommunikeres til at alle 

medarbejdere hos alle partnere ved partnerskabets indgåelse, ville partnerskaberne måske 

have bedre forudsætninger for at lykkes (Pjetursson 2005: 23). Hvis partnerskaber skal have 

nogen som helst chance for at lykkes, er det derfor essentielt at få parterne til at opfatte 

partnerskabet som en fælles organisation samt at få opstillet nogle helt klart definerede mål 

og værdier for samarbejdet. 

Dette leder mig dog frem til et andet direkte relateret problem: lederskab. Selvom man i et 

byggeprojekt skulle have fået opstillet fælles mål og værdier, er der, som undersøgelsen 

viser, langt mellem de gode ledere i byggeriet. Dem der får tildelt rollen som ledere, er ofte 

uerfarne og ikke uddannet til at tage dette hverv på sig. Det kan derfor være svært at se 

hvordan de skal kunne motivere medarbejderne i organisationen, det vil sige de forskellige 

parter, til at arbejde hen mod det fælles mål, endsige få dem til at føle et fælles ansvar for at 

få det opfyldt. Inden for motivationsteorien er det også en væsentlig faktor for at få motiveret 

deltagerne i en organisation at de kan arbejde ansvarligt inden for rammerne af 

organisationens målsætninger (McGregor 1960: 47-48). Men igen kræver det ledere for at gå 

i opfyldelse. Derfor er det efter min mening vigtigt at især ingeniørerne, som efter nye regler 

ofte vil blive placeret i lederrollen, bliver uddannet hertil – ikke kun dem der vælger den dertil 

indrettede linje for byggeledelse. Det er selvfølgelig en langsigtet løsning, men også 
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kortsigtet kunne man jo fra de rådgivende ingeniørfirmaers side tilbyde sine medarbejdere 

efteruddannelse i ledelse og medarbejdermotivation. 

Lad os så antage at man i forbindelse med et partnerskab eller et konkret byggeprojekt rent 

faktisk får etableret nogle fælles værdier og mål, som parterne kan arbejde hen imod – og at 

man yderligere har fået tilknyttet et stærkt lederskab til at styre parterne den rigtige vej. 

Hvordan får man så motiveret mennesker som trods alt stadig er del af helt forskellige, 

selvstændige firmaer uden for partnerskabet? For det første vil jeg mene, som Pjetursson 

også er inde på i ovenstående, at det er vigtig at få kommunikeret partnerskabets/projektets 

værdier og målsætning ud til parterne fra starten af, fx allerede når bygherren og 

byggeledelsen sender projektet i udbud hos arkitektfirmaer og håndværksvirksomheder, 

således at man ved afgivelse af tilbud på projektet så at sige allerede har "sagt ja" til 

målsætningen. Dernæst vil jeg argumentere for at tilstedeværelsen af visse betingelser, er 

nødvendig for at det fælles ansvar kan opstå på byggepladsen. Eksempelvis kunne man helt 

enkelt arrangere teambuilding hvor alle parter deltager på lige fod med hinanden, man kunne 

nedsætte udvalg hvis opgave det er at finde på tiltag alle parter kan deltage i, samt tiltag der 

gør byggepladsen til en god arbejdsplads. Det virker måske banalt, men det er alt sammen 

ting, som efter min mening kan være med til at skabe den følelse af helhed som ikke har 

eksisteret i langt de fleste byggeprojekter/partnerskaber indtil nu. 

Ovenstående anbefalinger kan dog kun være med til at løse de konkrete problemer i de 

konkrete byggesager. For yderligere at få gang i integrationen mellem fagene og begynde at 

få ændret kulturen – så man ikke skal starte helt forfra ved hver ny byggesag – kunne det 

derfor være en god ide at starte langt tidligere, det vil sige allerede under uddannelsen af de 

forskellige fag. Eksempelvis kunne man indføre workshops på de forskellige 

uddannelsesinstitutioner, hvor studerende fra både håndværksskolerne, ingeniøruddan-

nelserne og arkitektskolerne skal samarbejde om et givent projekt. Man kunne også indføre 

seminarer hvor eksempelvis arkitektstuderende følger undervisningen på DTU eller Teknisk 

Skole og omvendt. Ligeledes kunne man indføre fælles workshops på Teknisk Skole hvor 

håndværksfagene samarbejder om forskellige projekter.  

Jeg er klar over at man på de enkelte skoler har stolte traditioner for hvordan man uddanner 

sine studerende i faget. Disse er selvfølgelig vigtige at holde fast i fordi de er med til at skabe 

den fællesskabsfølelse, der er nødvendig for at praksisfællesskabet kan fungere som 

system. På den anden side bliver værdien af disse traditioner efter min mening mindre værd 

når de medfører ringere mulighed for at få byggeprojekter og partnerskaber til at fungere 
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optimalt. At ændre lidt på uddannelseskulturen kan derfor være nødvendigt for at øge 

forståelsen for at samarbejde og forståelse mellem fagene er vigtigt og afgørende for succes, 

når man kommer ud i erhvervet. 
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11. Perspektivering 
Som det fremgår af ovenstående er der nok at tage fat på i arbejdet med at løse 

problemerne i byggebranchen, og man kunne sandsynligvis skrive en hel afhandling om, 

hvordan man får indarbejdet ovenstående anbefalinger. Jeg vil dog holde mig til et par 

forslag til videre bearbejdning af problemstillingen. 

Mange af de identificerede problemer har handlet om relationerne mellem byggebranchens 

parter og deres evne, eller mangel på samme, til at skabe mening for sig selv og i 

fællesskab. Jeg ville derfor i et videre arbejde med problematikken med udgangspunkt i 

Haslebo og Nielsens konsulentarbejde i danske organisationer fortsætte i system-

tankegangen, da de inddrager sig selv som aktører i analysen af og arbejdet med 

organisationens relationer og dermed tillægger konsulentarbejdet et helhedsperspektiv, som 

også er kernen i den systemiske analyse. Derudover ville jeg finde det relevant at inddrage 

ledelses, -motivations- og HRM-teori for at få kortlagt hvilke processer og faktorer der skal til 

for at få en organisation til at hænge sammen og medarbejderne i den til at arbejde mod den 

fælles målsætning. 

Endelig er jeg i arbejdet med byggebranchen undervejs stødt ind i forskellige problematikker, 

som kunne være interessante at inddrage i et videre arbejde med branchen, men som ville 

have været for omfattende at gå nærmere ind i til denne afhandlings formål. Eksempelvis er 

ingeniørerne i fokusgruppeinterviewet inde på, at det ofte er mestrene i håndværks-

virksomhederne, der stiller sig på bagbenene og nægter at lade deres håndværkere deltage i 

fællesskabet på byggepladsen. Det kan efter min mening være et endnu større problem for 

byggeprojektet, for hvordan får man motiveret mestrene til at tage til i et fælles ansvar for 

byggeriets målsætning, når de ofte ikke engang sætter fod på byggepladsen?  

En anden problematik, som især arkitekterne i fokusgruppen var inde på, er den ofte noget 

skæve kønsfordeling mellem fagene. Håndværksbranchen har traditionelt været og er den 

dag i dag stadig hovedsagelig præget af mandefag, og det er ingeniørfaget langt hen af 

vejen også. Arkitektur har før i tiden også været et udpræget mandefag, men det er helt 

anderledes i dag, hvor kønsfordelingen på arkitektskolerne er nogenlunde lige – måske 

endda med en lille overvægt på kvindesiden20. Problemet opstår ifølge de kvindelige 

arkitekter fordi især mange håndværkere er vant til at have med mænd at gøre, og kvinderne 

                                                            
20 http://www.uddannelsesstatistik.dk/pls/www_ndb/ndb 

Side | 69  
 



Kandidatafhandling Trine Frank Nielsen 
December 2008 

 

føler ikke at de mandlige håndværkere tager dem seriøst eller stoler på, at de ved hvad de 

snakker om. Derfor synes de det er nemmest bare at give op og alliere sig med en mandlig 

kollega, som så tager sig af kommunikationen med håndværkerne. Det kan selvfølgelig være 

svært at gøre noget ved, og man må muligvis acceptere at kun tiden kan fjerne denne 

barriere. Men jeg vil alligevel mene, at det er en faktor man skal tage højde for som leder af 

et byggeri og forsøge at få bearbejdet hvis problematikken opstår i et konkret projekt. 
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Strategiske partnerskaber i byggeriet går for ofte 
galt 
Af Peter Hartung, business@berlingske.dk  
Mandag den 25. september 2006, 22:30  

Bilindustrien, IT-branchen og de flesteøvrige brancher er gode til at indgå 
strategiske partnerskaber på tværs af virksomhederne. Men 
byggebranchen halter håbløst efter. Og når man endelig forsøger sig, går 
det alt for ofte galt, viser ny undersøgelse. 

Strategiske partnerskaber har længe haft stor betydning i andre brancher, 
herunder ikke mindst i bilindustrien og IT-branchen. Mens byggebranchen 
halter efter. 

 
Det er baggrunden for projektet »Strategiske partnerskaber i byggeriet«, som 
foregår i et samarbejde mellem SBi og BYG-DTU med støtte fra Realdania 
samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. 

 
Som en del af projektet har man undersøgt de danske erfaringer med 
strategiske partnerskaber inden for byggebranchen, og konklusionerne er 
nedslående. 

 
Det viser sig nemlig, at de er en usædvanlig høj del af de første forsøg med 
partnerskaber, som ender i ren fiasko. 

 
Det statistiske grundlag er noget usikkert, men man mener, at mellem 50 og 80 
procent af forsøgene med strategiske partnerskaber i den danske 
byggebranche har slået fejl. 

 
Alligevel lyder konklusionen, at det i høj grad kan betale sig for de danske 
byggevirksomheder at indlede et strategisk samarbejde med hinanden - det 
skal bare gøres rigtigt. 

 
Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST) har støttet projektet, fordi man som ansvarlig for udførelsen af den 
statslige byggepolitik mener, at nye samarbejdsformer er vejen frem for byggeriet. 

 
»Vi har masser af gode erfaringer med partnerring i byggeriet. Næste skridt er et samarbejde, der 
rækker ud over det enkelte projekt. Det er normalt, at samarbejdet opløses, når et byggeri er afsluttet, og 
næste gang skal man så starte helt forfra. Der er oplagte fordele ved, at man i stedet indleder et 
strategisk samarbejde,« mener vicedirektør Jesper Rasmussen, EBST. 

 
Simpel nødvendighed 

Hos projektets anden sponsor, Realdania, mener direktør Hans Peter Svendler, at strategiske 
partnerskaber er en simpel nødvendighed i forhold til for alvor at få gjort noget ved fejl og svigtende 
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kvalitet i byggeriet. 

 
»Mange analyser peger på, at mangelfuld kommunikation mellem byggeriets parter, og i det hele taget 
uklarheder i parternes samarbejdsflader er en væsentlig forklaring på svigt og fejl i byggeprocessen. Her 
kan et længerevarende, strategisk partnerskab være det organisatoriske fundament for et bedre 
samarbejde med fokus på forebyggelse af fejl og en bedre incitamentsstruktur,« siger Hans Peter 
Svendler. 

 
»Men det allervigtigste er måske, at strategiske partnerskaber formentlig er en forudsætning for udvikling 
af en ny industriel byggeskik i byggesektoren, for som det er i dag, kan ingen enkeltaktør på egen hånd 
skabe væsentlig fornyelse. Innovation og mere fundamental forandring er afhængig af, at flere af 
byggeriets parter samarbejder og trækker i samme retning - og det er så godt som umuligt med dagens 
virksomhedsstruktur i byggeriet«. 

 
Viden er opsamlet 

Formålet med strategiprojektet er i første omgang, at man ville fremskaffe det nødvendige 
vidensgrundlag for en indsats for at fremme strategiske partnerskaber i byggeriet. Det er nu sket, idet 
projektet har resulteret i tre færdige rapporter. 

 
Den første rapport indeholder en vidensopsamling, hvor der gennemgås litteratur om strategiske 
partnerskaber indenfor erhvervslivet i almindelighed og litteratur, men også om strategiske 
partnerskaber indenfor byggeriet. 

 
Desuden redegøres for interviews med engelske eksperter. 

 
Den anden rapport skaber et overblik over udbredelsen af strategiske partnerskaber i dansk byggeri, 
skabt gennem ekspertinterviews og en spørgeskemaundersøgelse. 

 
Den tredje og sidste rapport består af fire beskrivelser af strategiske partnerskaber i dansk byggeri. 
Casene giver et mere detaljeret indblik i potentialer i og udfordringer ved at udvikle strategiske 
partnerskaber i byggeriet. 

 
»Når det kan lade sig gøre i bilindustrien, bør det også kunne gøres i byggeriet. Det handler om at skabe 
et langsigtet samarbejde i hele værdikæden. Man skal opbygge noget langvarigt sammen, men det 
kræver også, at alle parter er motiveret for samarbejdet,« siger Jesper Rasmussen. 

 
Stor udfordring 

Den samlede konklusion på projektet er, at det står klart, at strategiske partnerskaber omsider er på vej i 
den danske byggebranche. De vil ifølge rapporten være et vigtigt middel til at skabe det tættere 
samarbejde mellem byggeriets virksomheder, som er nødvendigt for den fortsatte udvikling af 
produktivitet og kvalitet i byggeriet. 

 
Samtidig erkendes det, at strategiske partnerskaber i almindelighed er vanskelige at få til at lykkes, og at 
en indsats for at fremme strategiske partnerskaber i byggeriet kræver en viden, der ikke findes i 
øjeblikket. Altså venter der store udfordringer, hvis det skal lykkes. 
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»Problemet er, at byggeriet har tradition for at være projektorienteret. Derfor må man som regel starte et 
nyt hold op fra grunden, hver gang et nyt projekt starter. Så skal man først lære at arbejde sammen. Og 
det holder liv i en konfliktkultur, hvor man i stedet for at løse problemerne via dialog holder hinanden 
oppe på kontrakter,« siger Jesper Rasmussen. 

 
»Derfor vil det kræve en kulturændring, hvis de nye partnerskaber skal slå an. Der er lige så store 
udfordringer for bygherrerne som for erhvervet. Som bygherre kan man overveje, hvordan man udbyder 
klogt. Man kan f.eks. samle nogle byggeopgaver og byde dem ud til konsortier, som så må forme sig og 
indlede et længerevarende samarbejde.« 

 
»På erhvervssiden består udfordringen i at dokumentere, at strategisk samarbejde lønner sig for 
kunderne. Det er en dokumentation, der ikke er til stede, og før den er det, kan det blive vanskeligt at 
overbevise kunderne om, at det er det rigtige.« 

 
Jesper Rasmussen og Erhvervs- og Byggestyrelsen har svært ved at forklare, hvordan det kan være, at 
50-80 procent af de strategiske partnerskaber slår fejl. 

 
»Vi kan bare konstatere, at det åbenbart er svært at få op at stå i byggeriet, mens man godt kan i andre 
brancher. Der er sikkert mange grunde. En af dem kan være, at byggeriets kunder ikke er vant til den 
form for faste samarbejder. Og hvis kunderne ikke kan tilbyde markedet en strøm af opgaver, er det 
svært at holde samarbejdspartnerne sammen,« mener Jesper Rasmussen. 

 
Flere læreprocesser 

»Den danske byggebranche skal gennem nogle læreprocesser. Men erfaringerne fra udlandet viser, at 
der er mange gevinster at hente for de konsortier, der klarer det. Især i England har man gode erfaringer 
med strategisk samarbejde i byggeriet.« 

 
Hans Peter Svendler, Realdania, tilføjer, at byggeriets parter har en stor udfordring med hensyn til at 
udvikle deres kompetence til at indgå i strategiske samarbejder. 

 
»Og her bør de bl.a. lære af erfaringerne fra udlandet og ikke mindst hente inspiration fra andre 
brancher, som har lidt forskellige erhvervsvilkår i forhold til byggeriet,« siger han. 

 
»Byggeriets virksomheder har et stort ansvar for at udvikle strategiske samarbejdsformer, men 
byggeriets rammebetingelser er også nødvendige at tænke med, og også uddannelsessystemet kan 
spille en vigtig rolle for udbredelsen af strategiske partnerskaber.« 

 
 
 
 
Luk vindue  
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Interviewspørgsmål 

 
1. Fortæl om det du laver…. 

2. Hvorfor valgte du at blive…? Hvad kunne du godt lide ved din uddannelse? 

3. Hvad synes du er det mest spændende ved dit job? Hvad kan du godt lide ved dit fag? 

4. Er der udfordringer forbundet med dit fag, som du synes er svære at arbejde med? Er der 

områder af dit fag, som du helst ville undvære? Hvorfor? 

5. Hvordan er omgangstonen mellem dig og dine kolleger? Hvordan er atmosfæren på din 

arbejdsplads? 

6. Hvordan er tonen mellem jer og andre…, når I skal arbejde sammen på samme sag? 

7. Hvordan synes du, det er at samarbejde med: 

a. Håndværkere? 

b. Ingeniører? 

8. Er der nogle, det er sværere at samarbejde med end andre? 

a. Hvis ja, hvorfor? 

 
 
 
 



Fokusgruppe med arkitekter 
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I: Vi kunne starte med at I hver især fortæller om hvad I laver lige nu. 1 

2 

3 

4 

5 
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41 

A: Øhh.. jeg er ved at tegne et [byggeri]… øhhhm som skal ligge på [sted i København]  

B: Jeg laver et [byggeri] på [sted i København]..  

C: Og jeg laver et [byggeri] ude i [sted i København] 

 Pause 

I: Okay, øøhmm… kunne I fortælle mig lidt om hvorfor I valgte at blive arkitekter? 

B: Jamen øhh.. jeg valgte vel at blive arkitekt fordi jeg efter at have læst jura havde brug for 
en mere kreativ indgangsvinkel til måden at lære på øøhhmmm.. og også i forhold til at 
vælge fag som var mere beslægtet med mine fritidsinteresser, end det fag jeg havde 
valgt før var… 

I: Var der nogen bestemt årsag til at det lige skulle være arkitekt i forhold til andre kreative 
fag? 

B: Jeg tror altid jeg havde drømt om at blive arkitekt og men synes det var noget man 
drømte om at get man blev [grin] 

I: Så du så det mere som en slags hobby eller…? 

B: Nej men jeg tror bare jeg synes at det var… at det var uopnåeligt… det tror jeg egentlig at 
jeg synes 

I: Så hvis man ikke havde valgt den sti fra starten af så… 

B: Ja og konstruktør tror jeg bare jeg synes var for kedeligt [grin] 

C: Jeg ville gerne kombinere noget kreativt med noget teknisk som jeg troede arkitektskolen 
var.. den var så bare meget mere kreativ end… men jeg kunne også sagtens være blevet 
konstruktør det tror jeg også jeg ville være blevet glad for.. jeg troede jo at arkitektskolen 
var en kombination af det… 

 Pause 

I: Hvis man nu fx vælger at blive bygningsingeniør er der så ikke også kommet et mere 
kreativt islæt i den uddannelse? 

C: Jo men jeg tror der er kommet nogle nye uddannelser både i Ålborg og på DTU 

A+B: Ja.. 

B: Men mit indryk er at dem i Ålborg de lærer tingene MEGET anderledes end på Akademiet 

C: Og har mere snak.. 

B: Ja og mere konkrete opgaver og meget skriftlige opgaver og meget korte opgaver.. de er 
ikke så procesorienterede 

Pause 

I: Ja, men det kunne være vi lige skulle have A med… hvorfor valgte du at blive arkitekt? 

A: Jamen jeg vidste at jeg ville være noget skabende, eller noget kreativt… øhm og så var 
det en sådan meget praktisk løsning, at hvis jeg valgte designskolen, så dækkede den 
ikke så mange ting øøhhh… som hvis jeg valgte arkitektskolen. På arkitektskolen kunne 
jeg både være arkitekt og designer, og alt muligt andet… så kunne jeg vælge mig ind 
bagefter og var ikke nødt til at tage stilling, på designskolen skal du jo vælge en linje 
relativt tidligt, og så ender du med at være det og ikke ret meget andet, og det var jeg 
ikke sikker nok på dengang 
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B: Jeg kunne godt lide at man selv bestemmer over sin tid [grin]… 

A: Synes du at man gjorde det [grin] 

B: Ja jeg kunne rigtig godt lide at jeg kunne gøre det selv… og at man ligesom stod til 
ansvar over for sig selv..  

I: Altså der er stor frihed? 

B: Ja men også i forhold til at der er… altså den måde at blive bedømt på er…. Der kunne 
da godt være ubehag ved at være ved en kritik men.. på en eller anden måde er den bare 
meget mere sigende end et tal…  

C: Det jeg godt kunne lide ved skolen det er at… alle bliver undervist på deres præmisser 
alle har hver deres proces og måde at gribe det an på og jeg synes at lærerne var rigtig 
dygtige til ligesom at forstå alle og.. se det fra deres vinkel man bliver ikke sådan.. bang 
bang sådan skal det være 

A: Jeg kunne godt lide at det er formet på den måde at det er learning-by-doing altså der er 
relativt lidt teori.. det passede mig enormt godt at jeg ikke skulle læse en bog på 500 
sider hver anden uge.. altså som person.. altså traditionen i undervisningen at det 
handler om at sidde der med blyanten i hånden og så finde ud af det og så få tæsk for det 
80 gange indtil man på et eller andet tidspunkt ser lyset forhåbentlig [grin] 

B: Jo, men det er jo, det er jo meget procesorienteret frem for produktorienteret i 
virkeligheden ik? 

A: Jo, i hvert fald i de første år. 

I: Hvad synes I har været det mest spændende i de job, I har været ude i? 

A: Fra min side er det konceptudvikling… jeg har opdaget at jeg er meget bedre til det 
konceptuelle end til det praktiske.. og jeg synes ikke det praktiske er særlig sjovt og jo 
mindre jeg kan beskæftige mig med det jo bedre… det er ik.. altså det var spændende at 
se det men jeg vil helt klart holde mig fra det i fremtiden 

I: Det er igen også mere procesorienteret.. altså når konceptet er færdigudviklet, er det jo 
kun – eller ikke kun – men så er der udførelsen tilbage 

A: Ja! Så er det projektering søm og skruer.. det behøver jeg ikke [grin] det har jeg lært i 
hvert fald 

I: Og det får du lov til på jobbet? 

A: Ja.. altså i starten skulle man jo tvinges ud i nogle forskellige ting og det er helt fint for så 
prøver man det men i mit nuværende job er det udelukkende koncept 

Pause 

I: Ja, I andre? 

B: Jamen jeg tor jeg rigtig godt kan lide at være på de der konkurrencehold.. eller jeg ved at 
jeg rigtig godt kan lide at løse skitseopgaver.. øøhhm altså noget som er.. relativt intenst 
på relativt kort tid og som… hvor sådan beslutsomheden skal være ret stor at øhh.. man 
kan ikke nå og dvæle for meget ved tingene.. det kan jeg godt lide jeg kan godt lide at 
lave mange forslag.. og så… vælge at ét er bare bedre end noget andet og så bare klø 
det på.. på relativt kort tid og så.. så sige at så er det done… og så er jeg så heldig at så 
er det sådan inde hos os at så er det andre der tager.. så behøver jeg ikke beskæftige 
mig med hvor tæt træerne står og hvor mange trin der egentlig var.. øhm og det passer 
mig egentlig helt fint.. øhm til gengæld synes jeg også det er ret interessant at når øhh vi 
har været til  nogle af de der møder i de her konkurrenceteams.. at øhm… at… folk 
blander sig relativt meget i…. de andres faggrupper, selvom det ikke er dem der er 
eksperten [grin] øøhmm 
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B: Ja, altså jeg øh elsker jo det eksempel hvor vi havde [nogle konsulenter] som er rigtig 
gode til brugerinddragelse til at lave [byggeri].. og ham den ene han blev ved med at sige 
at han synes vi skulle skære nogle [figurer] og sætte i [beplantningen] [grin] sådan var 
konceptet [grin] og øhh.. 

I:  Var de arkitekter alle sammen? 

B: Nej nej, han var journalist [grin] øhm og øhh.. det synes jeg var meget irriterende at han 
øh blev ved med at synes det var så vigtigt altså og at han ligesom ikke forstod at det 
ikke var hans bord.. 

A: At det med [figurerne], det kunne han godt.. 

B: Jamen det var gentagne gange det var flere møder hvor [figurerne] blev.. 

A: Men er det ikke.. sådan er det vel tit.. at fordi arkitektur er noget der vedrører alle at så 
synes alle at de har lov til at have en mening om det.. 

B: Mmm..  

C: Jeg var hos [tegnestue] og de lavede slet ikke projektering overhovedet det fik de nogle 
andre arkitekter til og ja.. jeg ved ikke hvad jeg bedst kunne lide… at man sad med den 
ene opgave den ene dag og en anden opgave den næste dag.. og man kunne ligesom 
bare bruge rigtig lang tid på det uden at.. og så kunne jeg godt lide at de også havde 
sådan noget brugerinddragelse.. hvor de lavede sådan nogle spil til workshops for at 
finde ud af hvad brugeren gerne ville have ja og prøve at arbejde det ind i projektet, det 
synes jeg faktisk var ret spændende, og det var også grunden til at jeg valgte [tegnestue] 

Pause 

I: Ok, vi går videre.. er der nogle udfordringer forbundet med faget som I synes er svære at 
arbejde med? 

B: Jeg synes hele.. hele.. øh mentaliteten er utrolig svær at arbejde med… 

I: Hvordan mener du? 

B: Jamen det er.. øhm… altså det er meget vanskeligt hvor selvhøjtideligt folk tager sig 
selv.. [grin] at de er de vigtigste i verden [grin] …  

A+C: [grin] 

A: men altså sådan er det jo bare ik... sådan har det altid været og det vil det sikkert blive 
ved med i mange mange år endnu 

B: jo jamen det har du da ret i… men.. og jeg vil også sige at jeg synes det er vanskeligt at 
en aftale ikke nødvendigvis er en aftale, og jeg synes at 

A:  mmm 

B: der er relativt tit behov for at være skrap, øhm… eller der er relativt tit behov for at der 
nogen der skal være skrap og inde på tegnestuen der er det så tit mig der skal trække 
den der tørn med at være sur over for de andre 

A: Hm [grin] 

B: og det synes jeg er træls for der er ikke nogen der gider være sur men på den anden 
side.. så er jeg nok den der bliver hurtigst irriteret hvis nogen ikke har gjort noget der er 
aftalt… 

A: ja 

Pause 
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C: Ja jeg vil give B ret i det med at det er irriterende at aftalerne ikke er i orden når 

B: Jeg tror også på et eller andet tidspunkt.. altså hvis man får en familie og en hel bunke så 
tror jeg godt det kan blive vanskeligt det der med  at..  det i nogle perioder er så intenst 
nogle gange så er man jo bare ikke hjemme i flere dage.. øhm.. det kunne jeg godt 
forestille kunne blive vanskeligt men.. det kommer jo så også an på hvordan man 

A: Mm 

B: indretter sig 

A: Jeg.. da jeg var hos [tegnestue] havde vi samarbejde med en anden tegnestue hvor vi 
sammen lavede en konkurrence.. og det… var enormt lærerigt at se hvordan voksne 
mennesker kan opføre sig som femårige.. jo fordi kommunikationen blev på så lavt et 
punkt at at de faglige argumenter forsvandt fuldstændig og så blev det den er grim og 
den er pæn ikke… og altså.. det var lidt en børnehave altså den der kommunikation med 
at "jeg synes det her er smukt og godt" og "jeg synes det her er smukt og godt" og så 
sidder man nærmest og rækker tunge af hinanden.. der synes jeg kommunikationen 
forsvandt og så blev det mere til at "mit udtryk er vigtigere end dit udtryk" 

C: Og det er ikke altid kun kommunikationen mellem forskellige fag 

A: Nej 

C: men det er også arkitekter imellem 

A: arkitekter imellem ja 

B: Der synes jeg at vi hos os er lidt for rare.. jeg ved ikke om det er fordi mange af dem er 
jyder derinde [grin] de har bare en pænere måde at sige tingene på eller en mere 
indirekte måde at formulere tingene på end jeg synes er nødvendig og så er det jeg bliver 
den sure fordi.. det gider jeg ikke  

I: Det er lidt sjovt ikke, når man plejer at sige, at jyder kalder en spade for en spade 

B: Ja men det gør de overhovedet ikke [grin] de synes de alle sammen skal høres hele tiden 
og at det da også er i orden hvis en eller anden synes noget der overhovedet ikke er 
vigtigt.. og så.. bliver jeg meget træt [grin] 

Pause 

I: Er der områder af faget, som I helst ville undvære? 

B: Ja alle detaljer 

A: Ja alle detaljer.. alle [grin] 

B: Ja og alle arealudregninger  

A: Ja 

B: og øhmm 

A: vi skal jo heller ikke være ingeniører 

B: nej.. og alle samtaler med ingeniører 

A: ja [grin] generelt [grin].. og konstruktører [grin] 

B: ja og især dem der ved noget om veje og som kun ved noget om veje 

A: ja 
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A: ja det er egentlig ret sjovt at vi sidder her alle tre og siger hold os langt væk fra alt der 
hedder projektering 

B: mmm 

A: Jeg har projekteret et køkken og det var godt nok noget af det kedeligste jeg har brugt tre 
uger på 

B: Ja.. jamen øhh 

C: Ja det var også lang tid 

B: Ja men vi har 

A: jamen for fanden det var jo alt også rør og sådan noget.. så tager det altså virkelig 
virkelig lang tid 

B: vi har en projekteringsarkitekt derinde som hver gang der er noget jeg synes der 
spændende han skal lave så synes han ikke han har tid til at lave det der er spændende.. 
så jeg får lov at lave det der er spændende og så bliver han ved med bare at sidde og 
tegne rækker og kurver og  

C: Men det må også være meget befriende en gang imellem at lave det der nogle gange tror 
jeg.. fordi man ikke skal tage ansvar for 

B: Jeg tror man er fuldstændig.. tom oveni  [grin] 80% af tiden når man laver det der.. jeg 
tror det er fuldstændig på rutinen og så er der måske 20% hvor man virkelig strammer sig 
an fordi det er en udfordring.. og så kører den igen 

A: Ja så prøver man et andet materialekatalog i dag ikke 

B: Ja.. men jeg tror virkelig meget af det er rutine.. men jeg tror at de mennesker som laver 
de der ting de er meget dårlige under pres [grin] 

A: Det må jo alligevel også være.. altså det er jo nemmere at have den store pen i hånden 
når man er under pres end at sidde med den lille millimetermåler ikke 

C: jojo 

B: Hver sit valg, men deres tærskel for hvornår de synes noget er svært den er relativt lille 

B: Og så bryder jeg mig ikke om folk der går til møde i cykelbukser [grin] 

A: Bare sådan som en lille sidebemærkning [grin]… jamen altså vi havde nogle ingeniører vi 
arbejdede sammen med kan ikke engang huske hvad det var på en konkurrence.. om [et 
byggeri]… og de kunne simpelthen ikke forstå hvorfor vi ikke bare kunne bruge det 
samme betonelement som vi havde brugt i sidste konkurrence.. som var sådan et buet et 
ikke.. de kunne ligesom ikke forstå det kunne ikke være på grunden vel for så ville det 
blive formen ville blive uharmonisk og det ville stå alt for tæt og det ville blive enormt 
mærkeligt… og de blev ved i tre uger med at presse det der betonelement ind over 
hovedet på os ik.. fordi de havde nogle liggende 

B: Ja.. men det er der 

A: og så bliver man træt 

B: ja men det er der man er nødt til at være skrap [grin] 

A: Det var [vores tegnestueleder] også det kan jeg godt love dig [grin] 

B: Jamen det er simpelthen der fordi det nytter jo ikke altså.. man er jo ikke venner vel.. man 
skal have det bedste resultat og det tror jeg bare indimellem betyder at man er nødt til at 
sige til folk.. det her.. det er ikke dig der ved mest om det 
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B: Jo jo men det ender jo altid med at det er ingeniørerne som skal have de der øhh.. hvad 
hedder det øhh.. høje prisstadier og vi andre der skal have de lave og det er altid dem 
der har en eller anden seniorforsker siddende og vi andre kan sætte en der skal have 
juniorløn på ikke 

A: Mm 

B: Sådan er det jo altid 

A: Ja ja jo men det er da rigtigt 

Pause 

I: Hvorfor vil I så helst undvære de her ting?..... Er det for at gøre hverdagen nemmere, 
eller hvad? 

A: Altså de kan jo ikke undværes fordi.. altså vi kan jo kun få lov at gøre det vi gerne vil hvis 
vi har de andre.. ellers kan det jo ikke lade sig gøre 

C: Mm 

A: Altså nogle skal jo for fanden tælle søm og skruer 

B: Ja.. men jeg tror bare.. altså… jeg tror bare man skal citere [arkitekt] og sige "nogle 
gange skal de bare senere på banen".. altså nogle gange skal man skal de bare sætte 
sig ned og holde deres kæft og lytte til hvad vi andre siger og så prøve at forstå det.. og 
så.. kan man så understøtte det efterfølgende.. altså det er jo ikke dem der skal opfinde 
formen 

A: Nej men det er altså også en anelse gammeldags at sige det her 

C: Ja 

I: Hvis de skal være med til det første møde så kan man vel ikke bare sige til dem at de 
skal holde deres kæft? 

B: Nej men jeg synes alligevel godt at man kan finde sin plads  

A+C: [grin] 

C: Prøv lige at høre det er jo ikke alle ingeniører der er ens.. jeg har da også oplevet at der 
har været nogle ingeniører der har ved hjælp af deres løsning af konstruktionen kunne 
hjælpe hele processen videre 

A: Mm 

C: så selvfølgelig kan man være uheldig at møde nogen som.. som prøver at bremse det.. 
eller 

B: Men men jeg tror bare det er meget vigtigt at ideen er der før hvilken konstruktion man 
skal have eller hvilke materialer 

C: Men måske støtter konstruktionen ideen 

B: Mm 

A: Jo altså.. de mest banebrydende byggerier har vel for pokker haft en ingeniør der har 
siddet og har løst hvordan det har kunnet lade sig gøre.. og det kan vi jo ikke.. jeg kan da 
ikke regne på hvor tynd den der beton ting.. men jeg kan tegne den så den bliver rigtig 
pæn ikke 

C: [grin] 
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C: Nej jeg tror bare det er vigtigt at have nogle dygtige ingeniører og nogle som ikke er 
bange for noget 

A: Ja lige præcis man skal have nogle der ikke er bange for noget og tænker uhh nej det 
bliver også for svært så kan jeg ikke bruge katalognumrene 

B: Jo men modsat så har vi nogle belysningsingeniører tilknyttet inde ved os.. som øhm…. 
som er så nytænkende at hver gang der kommer et nyt produkt skal det bare bruges 
næste gang [grin] fordi at øh det er simpelthen så spændende det må vi bare have ud på 
en eller anden måde 

A: Hm nu i orange [grin] 

B: Ja på en eller anden københavnsk plads ikke 

A: Ja 

B: i alle farvekombinationer 

A: Mm.. ja..  

C: Man må bare ikke være for meget på bagbenene fordi det tror jeg godt folk de sådan lige 
fornemmer og så bliver der bare ballade inden det overhovedet er startet 

B: Jeg tror bare det er rigtig vigtigt det der med at… dem der er gode til brugerinddragelse 
de tager sig af brugerinddragelse og brugerinddragelse og vi andre så ikke siger at fordi 
vi synes det er sjovt at være med så skal vi bare deltage.. altså jeg tror virkelig det er 
vigtigt at hvis produktet skal være bedst muligt at man så gør det man er bedst til og så 
har tiltro til at de andre gør det de er bedst til 

A: Mmm…. Ja 

I: Hvad så hvis det man selv tror man er bedst til overlapper med det de andre også selv 
tror de er bedst til? 

C: Ja det skulle jeg også til at sige at det overlapper jo man kan jo ikke bare sidde i sin egen 
verden altså man er nødt til at tale med de andre jo  

A: Men er det ikke i virkeligheden det der var meget snak om da vi var på studiet.. 
definitionen på arkitektens rolle ikke 

B: Mm 

A: og hvor [arkitekt] står og kæfter op om at arkitekten er ved at udspille sig selv af det her 
koncept fordi pludselig så står der en eller anden der kan stå for hele projektet og som 
ved hvor meget det hele vejer og hvor meget der skal til for at det hele kan bære og så 
behøves vi jo ikke længere 

C: Mm.. der er sikkert også mange ingeniører der slet ikke kan forstå hvorfor der 
overhovedet behøves at være arkitekter 

A: Ja det synes jeg der er mange bygninger der tyder på at der er nogen der har ment 

C: [grin] 

B: Ja det kan man jo se ude i Sluseholmen og man kan også se det i Kina ikke 

A: Jo jo 

C: Ja ja 

A: Ja Sluseholmen har kun haft arkitekter på facaderne er der ikke noget om det 
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A: Ja jeg skal ud og spise på Sluseholmen i aften så skal jeg fortælle jer hvor stygt jeg 
synes det er 

B: Altså jeg vil sige at hvis man skal se relativt mange materialer på ret kort tid så er det et 
godt sted at tage hen 

A: Det er et rigtig godt sted at tage hen 

C: [grin] 

Pause 

I: Ja så tror jeg nok I har svaret på hvordan I synes det er at arbejde sammen med 
ingeniører 

A+B+C: [grin] 

I: Har I prøvet at arbejde sammen med håndværkere? 

B: Altså vi har en byggesag i øjeblikket og der har vi en konstruktør gående som jeg har fået 
forklaret at jeg er meget hysterisk og har en mening om det hele så han er meget sød at 
lægge prøver til mig hver gang der skal tages en beslutning omkring et materiale.. og så 
er jeg til gengæld meget sød til at reagere meget hurtigt på når han gerne vil have at de 
her beslutninger de skal tages og det synes jeg fungerer rigtig fint.. øhmm.. men det er 
også fordi jeg synes det tit er sådan at håndværkere at det de synes er pænt det er ikke 
det vi andre synes er pænt 

I: Hvad er det for en slags håndværker vi snakker om? 

B: Jamen øh han er uddannet konstruktør men kan lidt af hvert.. og så kører han vores sag 
derude som en totalentreprise 

A: Mm.. jamen sådan nogen har jeg også haft med at gøre.. de har jo lavet øh.. den [et 
byggeri] hvor jeg skulle kommunikere med den her entreprenør som ligesom skulle have 
de her mennesker til at lave alt fra gulve til nye lofter og sætte elektricitet op og sådan 
noget og der var en helt klar stemning når jeg mødte op.. især de første gange at det her 
det kunne jeg jo umuligt vide noget om.. og det kunne umuligt være mig der skulle 
beslutte noget som helst.. og selvom jeg var sendt af sted af ejeren og.. faktisk synes jeg 
selv jeg havde rimeligt godt styr på det.. så var det ligesom om de andre snakkede højere 
ligeså snart jeg begyndte at snakke.. og det var en meget underlig oplevelse fordi jeg 
synes ikke jeg gjort noget der beviste at jeg ikke var til at stole på når jeg sagde at det 
skulle være som det skulle være.. og vi fandt ud af at det var faktisk meget meget 
nemmere hvis jeg forsøgte at sige noget.. de hørte ikke efter.. så gik vi hjem.. og så fik 
jeg en eller anden mand til at ringe.. og så snart de hørte en mandestemme så gik det 
meget bedre 

B: Ja men jeg synes faktisk tit at man oplever at fordi man er ung og fordi man er kvinde 

A: Og blond 

B: såeh er tingene lidt anderledes 

A: Ja 

B: end hvis man havde overalls på 

A: Mm 

B: og var to meter høj 

A: Ja eller bare fyldt 50 

B: Ja 
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A: Der er bare et eller andet ved den der kommunikation at det var ligegyldigt hvor meget 
jeg vidste om det her lavagulv jeg nu skulle have lagt.. så.. virkede det ikke som om det 
var mig der skulle tage stilling til noget som helst 
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I: Det var ikke fordi det tekniske sprog var anderledes i deres verden? 

A: Jamen det var jo simple opgaver ikke.. læg et gulv ikke.. altså det det det var jo ikke øh 
højkomplicerede strukturer eller noget som helst det var et spørgsmål om den skulle 
være blå eller hvis ikke.. og hvis jeg sagde den skal være blå så var han sådan lidt 
"Jamen jeg har noget hvid maling stående ude i bilen"  

C: [grin].. "Kan du blande noget blå i?" 

A: "Kan du øh hente noget blåt?" "Jah men det ville jo tage lang tid" "Nå".. altså hele den der 
ikke, at det er når jeg siger.. som vel i princippet er hans arbejdsgiver.. det sank ikke ind 
før 47. gang og så skulle det helst være min chef der ringede ikke 

C: Årh hvor ville jeg blive tosset mand 

B: Vi snakker nogle gange om det på tegnestuen og jeg tror egentlig det er sådan.. ret.. 
generelt.. at.. det er lidt sværere at være pige i den her branche end det er at være 
mand… øhm også i forholdt til at alle de andre er jo nærmest mænd 

A: Ja især når man når til den del af processen ikke hvor man skal kommunikere med de 
andre det er nemt nok oppe på tegnestuen synes jeg ikke.. der oplever jeg overhovedet 
ikke 

B: Nej det gør jeg heller ikke og faktisk heller ikke når man kommunikerer med andre 
tegnestuer 

A: Nej 

B: Men men det er ligesom om at når 

A: Det er måske årsagen til at vi ikke kan lide dem med søm og skruer 

B: Ja måske 

A+C: [grin] 

B: Måske er det bare fordi man ikke synes man bliver hørt eller taget alvorligt eller et eller 
andet 

A: Ja… jo men det må da også være lovligt for os at have en læringsproces ikke… det er jo 
ikke fordi man stiller sig op og påstår at man ved alt om søm og skruer 

B: Nej 

A: Men man vil jo gerne ligesom høres når det nu immervæk er en selv der har tegnet det 

B+C: Ja 

Pause 

I: Ja nu har vi jo så blandet håndværkere og entreprenører lidt sammen men det sker 
måske også ret tit at håndværkere går hen og bliver entreprenører 

A: Ja i hvert fald i de mindre opgaver vi har haft med at gøre ikke.. der er jo ingen af os der 
har stået for konstruktionen af en egentlig bygning på noget tidspunkt 

B: Det er nok også meget godt 

A: Det er helt fint ja og jeg er heller ikke sikker på jeg nogensinde skal stå for en hel bygning 
[grin] 
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I: Men hvorfor tror I det er sværere at samarbejde med ingeniører end med andre? 1 
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B: Altså inde hos os er der jo en hel del som egentlig er ingeniøruddannede.. øhmm… og 
der synes jeg egentlig det fungerer helt fint det eneste der generer mig ved dem det er at 
jeg ved de får en meget højere pension end vi gør det kan godt genere mig helt enormt 
[grin] hvis jeg kommer til at tænke på det [grin] fordi det er jo altså det samme arbejde vi 
laver.. øhmm… men ellers så tror jeg bare at det er det der med at… … tit når vi skal løse 
et eller andet.. så har jeg ligesom lyst til at de bare ligesom laver øhm.. at de ligesom 
udstikker rammerne og siger jamen øh.. trafikken skal kunne forløbe sådan og sådan 
eller et eller andet skal være sådan og sådan 

A: Mm 

B: og så skal man sådan set bare udfylde rammen og så har jeg ikke brug for at de siger 
mere førend vi selv er færdige.. øhm.. og så kan de så komme på der og sige at nå men 
så skal den der være så og så høj men jeg synes bare tit at så begynder de at lægge 
mange flere lag henover det inden at ideen egentlig er på plads.. og det synes jeg kan 
være ret problematisk 

I: Så det er igen det der med at jeres arbejdsområder overlapper hinanden? 

B: Ja og så er det et spørgsmål om hvad genererer hvad.. og jeg mener at ideen altid skal 
generere det andet.. det er i hvert fald ikke det andet der skal generere ideen 

C: Det skal i hvert fald ikke begrænse ideen som udgangspunkt 

A: Ja.. og det er jo svært ik fordi på den ene side fik man jo hele tiden at vide på Akademiet 
at man skal sætte sig ind i materialet og i konstruktionerne og udvikle det.. og det er 
spændende når det hele ligesom går op i en højere enhed og alle de der ting ikke og på 
samme tid så er der andre der siger "hold jer væk fra ingeniørerne" ikke "hold ham så 
langt væk fra jer som I overhovedet kan fordi han ødelægger bare det hele" ikke.. altså 
det er enormt modstridende 

B: Mm 

C: Ja 

Pause 

I: Kommer man ikke nemt til at tage det med sig..? Når man nu dyrker den kultur på 
arkitektskolen at man skal holde sig væk fra ingeniørerne kommer man så ikke nemt til at 
tage den kultur med sig når man kommer ud i den virkelige verden? 

A: Jo man tager det da med.. altså man bliver jo nærmest hjernevasket med det ikke.. altså 
når de bare siger "det eneste du skal sige til en ingeniør det er sæt dig ned hold din kæft 
og lyt til min hovedidé" ikke.. så sidder man jo der og tænker "nå ok jamen fair nok jeg har 
aldrig tænkt mig at tale med en ingeniør igen" det gør man da 

B: Nej men jeg synes bare alligevel at der er noget i at det er så vigtigt at det står klokkerent 
frem hvad det er altså.. jeg synes det er vigtigt man har fået sagt det man selv vil sige 
først inden at ingeniøren kommer og siger "vi har A0.000 søjler i det her materiale 
liggende" 

C: Men det er jo ikke fordi at ingeniører ikke kan være kreative 

B: Nej overhovedet ikke men det er  

C: og hvis vi vidste noget mere om deres fag så kunne vi være kreative på den måde også 

B: Jo men der synes jeg bare at hvis en ingeniør gerne ville være kreativ så skulle han 
måske ikke være blevet ingeniør 

C: Det tror jeg er løgn det der fordi der findes da dygtige ingeniører og grunden til de er 
dygtige det er fordi de er kreative.. fordi de kan tænke ud af boksen 
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A: Jo men måske er der.. altså jeg tror der er noget fornuftigt i at der er to dele.. der skal to 
dele til at skabe en bygning ikke.. jeg tror der er noget godt i for os.. selvfølgelig skal vi 
ikke være blanke og dumme i forhold til hvad en konstruktion er men jeg tror at vores ide 
om hvad der er muligt er flydende og derfor er man som arkitekt.. tilbøjelig til at presse 
den længere.. end man som ingeniør.. der hurtigt tænker BxB det skal give 4 ikke ellers 
så kan det her simpelthen ikke gå.. og det ved jeg godt er en enorm begrænsning   
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C: Jeg siger da heller ikke at vi alle sammen skal kunne det samme.. altså det du siger det 
synes jeg da også.. bestemt.. men jeg synes bare man skal passe på med og straks 
være på bagbenene 

A: Jamen det synes jeg helt bestemt du har ret i 

C: og sige de skal bare sætte sig ned og lytte til hvad jeg siger 

A: Jamen det er jo det.. det skal de jo ikke 

C: Altså man bliver jo nødt til at arbejde sammen 

I: Kunne det ikke være en idé i stedet for at blive ved med at dyrke den kultur at fremme 
samarbejdet i stedet for.. ikke sådan at man skal kunne de samme ting slet ikke.. men at 
man måske prøvede at lave nogle tværgående samarbejder mellem arkitekter og 
ingeniører allerede på studiet? 

A: Ja men det er det jeg lige skulle til at sige for vi havde nemlig en elev et semester som 
kom fra DTU og som ville lære noget om det at være arkitekt og skulle ligesom os løse en 
semesteropgave.. og det var ikke fordi det var noget godt hus det var det ikke.. og det var 
helt tydeligt at det var løst af en ingeniør fordi hold kæft hvor var der mange søjler  

C: [grin] 

A: men han talte også meget i starten af semestret om det der med.. den der holdning der er 
mellem arkitekter og ingeniører og det ville han enormt gerne prøve at bryde og han ville 
gerne altså det var meget fint synes jeg det var og han var enormt sød og meget 
engageret og ville meget gerne forstå det der med at der ikke var nogen om morgenen og 
altså hele hans mentalitet var så anderledes 

A+C: [grin] 

A: Men.. så der er nogen jo der prøver at bygge bro.. det lykkedes jo så bare ikke [grin] 

I: Nej men det er måske også problemet at det er enkelte individer? 

A: Ja 

I: Altså hvis nu man satte det lidt i system? 

C: Altså jeg tror der blev lavet et eller andet for noget tid siden sådan noget hvor der var 
nogle der var med i et eller andet projekt hvor de skulle tegne deres hus forholdsvis 
færdig rimelig hurtigt så der var nogle andre der kunne sidde og tegne på vinduer og 
sådan noget men det faldt helt vildt meget i vasken fordi altså deres processer kunne ikke 
tåle hinanden og de kunne heller ikke følges ad det blev det endte med at de bare måtte 
tegne det og aflevere det fordi det var nu 

I: Det lyder også lidt uholdbart 

C: Ja 

I: Men jeg snakker om at man måske et bestemt semester i løbet af uddannelsen havde 
helt skemalagt at på det her semester der samarbejder vi med det her hold ude på DTU.. 
altså ikke sådan at nu tegner vi noget og sender vi det til jer.. altså man sidder det 
samme sted og arbejder på det samme projekt 

A: Mm ja 
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B: Men altså inde på tegnestuen hvor jeg er der er det jo halvt ingeniører og så den anden 
halvdel er en blanding af arkitekter og så landskabsarkitekter.. øhm.. og der synes jeg da 
vi fungerer ligeværdigt men jeg synes da helt klart også godt vi hvem hvad hinanden er 
bedst til… øhm… altså der jo en grund til at de sidder med vindmøllerapporten på flere 
hundrede sider og vi andre køber modellervoks nede i Tutein ikke 
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Pause 

I: Hvordan synes I så omgangstonen er blandt arkitekter? 

B: Jeg synes at på skolen der synes jeg at det var enormt hierarkisk 

A: Mm 

B:  På tegnestuen hvor jeg er synes jeg det er helt ekstremt fladt og jeg har aldrig 
nogensinde set min chef træde i karakter med noget som helst 

I: Så det er mere demokratisk eller? 

B: Ja fuldstændig altså.. øh 

C: Ja det synes jeg også.. og det var meget befriende at komme ud og opleve at det var 
sådan fordi mens man går på skolen tror man bare 

A: Der har jeg en hel anden oplevelse 

B: Altså ja jamen jeg synes øhm.. det er igen det der med at min chef han kan godt lide at 
være den rare og så lader han os andre være de sure og skrappe som skælder ud på 
vores samarbejdspartnere 

A: Ja jamen altså jeg har været to steder og det første sted jeg var der var der en 
partnerstab på fem og der var én som ingen kunne være i nærheden af og hele 
stemningen dalede når hun kom ind af døren og det var ikke særlig sjovt… og man 
arbejdede med hende fordi at man var ligesom en maskine der skulle formulere det hun 
sagde.. det var ikke særlig inspirerende og jeg vil sige at jeg oplever også meget der hvor 
jeg er nu at.. dem hvis mening tæller og så er der dem der producerer og der er meget 
stor forskel 

C: Ja 

A: og der er.. det er svært at få et ejerskab i projekterne.. og hver gang du bidrager til det så 
får du at vide at du skal hellere gøre det som vi gjorde sidste gang… og i øvrigt fra en 
som møder kl A0 hver dag og går hjem kl A6 og forventer at du er færdig med det her 
inden kl 8 i morgen tidlig.. så jeg har haft nogle oplevelser hvor jeg synes at 
kommunikation det var ikke eksisterende 

B: Men der synes jeg og det har jeg også oplevet når vi har arbejdet sammen med nogen 
tæt  

A: Mm 

B: og der synes jeg det handler om at komme meget ud af busken og sige det kan 
simpelthen ikke være rigtigt at du opfører dig sådan der det er ikke i orden 

A: Mmm 

B: Altså det  

A: Det kan du sige i nogle sammenhænge men der er jo miljøer hvor at hvis du siger det så 
kan du ligeså godt gå hjem 

B: Jo men det er da rigtigt det er da rigtigt men jeg synes… altså når vi har siddet og skullet 
aflevere en konkurrence og folk ikke er dukket op fordi at nu har de skullet det ene og nu 
har de skullet det andet eller det tredje så bliver jeg nødt til at give udtryk for at jeg er 
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utilfreds og jeg bliver nødt til at give udtryk for at aftalen var at de skulle aflevere deres 
lort 
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A: Jo men det er jo også fordi du sidder med et ansvar derinde som værende en en 
koordinerende placering ikke 

B: Mm  

A: Altså det team jeg sidder i der er der en partner og så er der alle os andre 

B: Mm 

A: og vi er jo udelukkende der for at producere vi kan godt sidde og diskutere om den skal 
være tykkere og om den skal flyttes lidt derover og alt sådan noget men det er ikke os der 
tegner det hus eller jo det er os tegner huset men det er ikke os der får ideen og og 
sådan er det altså.. og hvis ikke man kan det så altså det er jo for fanden deres firma så 
må man jo flytte et andet sted hen 

B: Ja 

A: Altså det er jo fordi du er et sted hvor strukturen er så flad at tingene er oppe til 
diskussion 

B: Mm 

A: Hvis du kommer ind et sted hvor det ikke er oppe til diskussion jamen så kan du enten gå 
igen eller du kan blive siddende 

B: Ja jo jamen det er da rigtigt men det ville jeg også synes ville være utrolig svært altså 
nogle gange 

A: Det er også utrolig svært 

B: så synes jeg næsten at vi har rundbordssamtaler altså vi har jo fælles workshops der er 
jo  

A: Ja det prøvede vi også derinde.. det.. ej 

B: øøhm… og i det hele taget synes jeg at altså.. at der gøres meget for at… at vi alle 
sammen skal være sammen 

A: Mm 

B: det synes jeg faktisk der gør.. øhm men altså det er mit indtryk at dem som nu har opkøbt 
os at øhm.. altså der fungerer tingene helt anderledes.. og der tror jeg bare at man 
ligesom… lidt må sætte foden ned.. i forhold til at øhh.. jeg tror virkelig det betyder meget 
at sige at tingene ikke er i orden 

A: Mmm 

I: Har du indtryk af at I får lov til at beholde jeres egen struktur? 

B: Jeg tror at de andre har fundet ud af at det er ret værdifuldt det vi har og derfor så siger 
de om vi så har behov for at have vores egen indgang så må vi jo få det derude altså 
øhh.. men men… der er det også mit indtryk at der er nogen som øhm finder på og 
nogen som er slaver derude det er helt klart mit indtryk… og øhhm… og det har jeg det 
så svært ved fordi det synes jeg egentlig ikke er i orden 

A: Jamen det er heller ikke i orden altså man kan sige det der foregår derinde det er at.. de 
sådan yngre.. der er på vej til at blive partnere altså de vil jo enormt gerne og uhh og ha 
og hvis man bare kan komme på et af deres projekter så er det enormt fedt men de tunge 
drenge som kører de store konkurrencer hvor de har brug for rigtig meget manpower på 
så er der bare ikke noget at diskutere og det er også altid.. de er vanvittig dårlige til at 
planlægge ikke.. og og det der med at være genstand for dårlig planlægning.. og ens 
kreativitet er egentlig ikke rigtig til stede men det at man er rigtig god til nogle 
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programmer det er faktisk vigtigere ikke.. det er enormt utilfredsstillende egentlig.. og jeg 
kunne ikke forestille mig at arbejde der i længden og jeg ved at alle de unge der er der er 
enormt utilfredse og kede af det men føler ikke at der er en.. en mulighed for at sige det 
uden at de i princippet ligeså godt kunne miste deres job… eller at det bliver taget op på 
en måde som bare skaber yderligere dårlig stemning… arkitekter skal ikke være ledere 
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I: Så atmosfæren er rimelig dårlig? 

A: Jeg vil sige du kan nærmest lugte det når du kommer ind af hoveddøren om partneren er 
der eller ej 

B: Jamen men det er da også et eller andet med at de dygtigste altså den dygtigste kreative 
chef er jo ikke nødvendigvis den der er den dygtigste leder eller personalechef eller 
koordinator eller noget som helst andet og der synes jeg egentlig at… udover at min chef 
han er.. 50+ ikke.. og dermed tænker relativt traditionelt i nogle henseender og måske er 
lidt bange for at prøve noget der er nyt så synes jeg egentlig at han øh.. at hans holdning 
er at.. at jo dygtigere vi andre er jo mindre skal han selv lave og jo bedre er det hele.. 
altså det er hans holdning og det lægger han ikke skjul på.. at han synes det er fantastisk 
hvis han har nogle medarbejdere der gør at han slet ikke skal blande sig overhovedet  

C: Han er arkitekt men han fungerer måske ikke rigtigt som arkitekt længere? 

B: Joh det gør han altså der er nogle ting hvor han er meget inde over øhh.. men.. der er 
andre ting hvor at… det får vi lov at bestemme helt selv så har han sådan nogle enkelte 
sager som han følger meget op på og går til mange af de der bygherremøder og sådan 
noget fordi han ved at det betyder noget at det er ham som tegnestueindehaver der 
træder ind af døren og ikke en af os andre øhm.. men han er egentlig og jeg tror egentlig 
også han ser sig selv mest som kransekagefigur og ikke så meget som..  

A: Men det er interessant at nogen kan være så god til det og andre kan være så frygtelig 
dårlige til det ikke for de har jo selv arbejdet sig op et eller andet sted ikke 

B: Mm 

A: Og jeg kan ikke forestille mig at den partner som for det meste sidder derinde nogensinde 
ville have syntes det var særlig sjovt at.. sidde som sådan en ren produktmaskine.. det 
kan jeg ikke men han er sådan en når han kommer ind af døren så skal man slukke for 
radioen 

B: Ja det skal vi ikke og vi må også gerne gå ud og tage en snaps i køleskabet 

A: Nej men vi må heller ikke spise aftensmad der 

B: Vi må gøre lige hvad der passer os 

Pause 

I: Hvordan er tonen på arbejdspladsen? På Arkitektskolen kan jeg huske vi synes den var 
meget hård, er det noget der fortsætter ude i den virkelige verden? 

A: Joh… det kan i hvert fald gå hen og blive meget følelsesladet og når det bliver det på den 
negative side så kan det føles enormt nedladende og meget hårdt 

I: Så bliver det en meget ubehagelig retorik? 

A: Ja fordi det bliver enormt personligt meget hurtigt 

I: Ja men det gør det vel også fordi det netop er personligt for en selv, man har jo lagt sit 
eget liv og sjæl i sit projekt? 

B: Ja og det er også et spørgsmål om at når man sidder og laver et projekt så er det jo ens 
eget og derfor siger folk at du er sådan og sådan fordi du tegner dit hus sådan og sådan 

I: Så man bliver sidestillet med det man designer? 
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C: Det har jeg altså overhovedet ikke oplevet det der.. slet ikke 

A: Nej men som oftest vil jeg også sige at det er sådan at man bare får at vide at jeg har ret 
og du får fred og så er den ikke længere 

B: Ja jeg oplever også den der med at det kan godt være der er nogen der siger jamen 
sådan vil jeg bare have det 

A: Ja 

B: og så er det bare sådan 

A: Fair nok 

B: men aldrig i de projekter jeg selv har siddet med fra start altså jeg synes der er to.. når 
jeg sidder og tegner på et projekt på tegnestuen så enten så er der de projekter som jeg 
selv tegner.. eller som jeg selv er en del af og som jeg dermed.. vil slås for med næb og 
klør bliver lige præcis som de passer mig..  og så er der de opgaver hvor jeg føler at jeg 
bare er maskinen der skal producere og der er jeg fuldstændig ligeglad  altså hvis de vil 
have den lidt mere blå så får de den lidt mere blå og hvis de vil have den lidt mere noget 
andet så får de det 

A: Mm ja 

B: og det rager mig en høstblomst altså 

C: Jeg føler tit at jeg har været maskinen men jeg har altid været med til at tage beslutninger 
og sådan noget men det er aldrig mig der tager den sidste beslutning det er aldrig mit 
projekt og det er også fordi at så kommer man efter en weekend og så har de lavet det 
hele om over weekenden man kan ikke sådan.. man er ikke med hele tiden på den måde 

A: Jamen jeg vil også give B ret altså man har da et medejerskab og der bliver da lyttet når 
der skal tages beslutninger og hvorvidt om det var det endelige det var jo ikke vores 
beslutning 

C: Nej nej 

A: Men der bliver da i hvert fald lyttet 

B: Ja men jeg synes at det der er meget afgørende for mig i forhold til det her job og også 
hvis jeg havde et andet job det er at.. at jeg tror at når man har et job der er baseret på 
viden så tager man det på en eller anden måde med hjem.. og man går og bearbejder det 
inden i sit hoved med hvad der er bedst.. og derfor.. så synes jeg det er meget vigtigt at 
når man så møder mandag morgen at der er nogen der gider at lytte til en fordi man har 
rent faktisk gået gennem en proces i de her dage hvor man ikke har været derinde 

C: Mm 

B: og der tror jeg at.. eller der ved jeg at det er meget problematisk hvis ikke der er tid til at 
lytte på en 

A: Mm 

C: Jeg tror måske også grunden til at det er sådan inde hos os det er at partnerne de er gift 
ikke.. så den kører bare hele tiden.. processen går aldrig i stå 

A: Nej 

B: Ja det er altså svært at blive en del af 

I: Ja man kan jo ligesom ikke tage med dem hjem 

C: Nej 
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B: Ja "jeg kan også godt lide boller i karry" 

C: Ja det kunne være morsomt 

A: Nej jeg synes egentlig ikke det er så personligt længere 

I: Heller ikke når man samarbejder med andre tegnestuer? 

A: Jo lige præcis der kan det blive enormt personligt hvilket til dels skyldes enkelte 
personers manglende evne til formulere sig konstruktivt og så bliver det bare personligt i 
stedet for… og pinligt 

B: Jeg synes tit at når vi laver konkurrencer med tegnestuer der kun tegner bygninger og vi 
kommer som landskabsarkitekter så synes jeg… tit at der sådan en lidt øhm.. jamen det 
er jo bare landskab agtig facon 

A: Ja den fil sender I to dage inden vi afleverer og så er det det 

B: Ja og øhm… jamen altså tit.. tit kan jeg og det er jo også det jeg oplever i dag hvor jeg 
sidder og tegner hvor jeg får en tegning fra en konstruktør ikke altså.. at der bliver jeg 
bare sådan lidt du kan da ikke være ligeglad med hvordan du lægger koterne fordi det du 
har der kan jo ikke lade sig gøre i virkeligheden det er ikke engang et spørgsmål om at 
det bare er forkert det er et spørgsmål om at det ikke kan lade sig gøre altså.. øhm… og 
det er igen det der med og det er også egentlig sådan jeg tror at ingeniørerne tit ser på 
os.. men.. der tror jeg så at i konkurrencesammenhæng der tror jeg i forhold til bygherre 
der tror jeg det er helt rigtigt at de går ind i huset og så ser de om de.. kan få øje på en 
trepersoners sofa og hvis den kan stå der så er det nok et godt hus.. altså… at.. at jeg 
tror at det er fordi der sådan en… en almen opfattelse af at huset er det vigtige.. at hus 
det er rum det er ikke det andet der er rum 

A+C: Mmm 

A: Ja og bygherre tæller kvadratmeter på badeværelserne og ikke på cykelstien udenfor 

B: Nej 

C: Vi havde et møde med nogle landskabsarkitekter hvor at det også bare endte rigtig rigtig 
skidt og der var ikke nogen der sagde det højt men stemningen var bare sådan rigtig 
dårlig og tonen var rigtig dårlig og der synes jeg at.. personligt synes jeg at de der 
landskabsarkitekter var helt håbløse der var en hun blev ved med at sidde og spørge 
"jamen hvad skal jeg så gøre.. hvad skal jeg så gøre".. altså hun kunne slet ikke tænke 
selv og der blev jeg også tosset jeg synes det var latterligt og spild af tid og så hørte vi 
bare på hvad hun sagde og da de så var gået så gjorde vi alligevel 

A: Det I havde tænkt jer fra starten 

C: Ja 

B: Ja jamen og det er jo det der er problemet det er det jeg synes der er problemet det er 
nemlig det der med hvis man sidder høfligt tilbagelænet og lytter på noget hvor man bare 
tænker.. det her er spild af alles tid 

C: Jamen det var bare de var slet ikke til at snakke med altså hun.. det hun nærmest kunne 
sige "jamen hvad gør jeg så hvad skal jeg nu" og sådan noget altså det var helt håbløst.. 
dem kan man jo ikke snakke med 

A: Nej 

C: hun var jo ligesom hentet ind for at hun skulle sige nogle ting 

A: Om landskab 

C: hun kunne overhovedet ikke sige noget.. andet end "hvad skal jeg nu" 



Fokusgruppe med arkitekter 
 

Side | 17  
 

A: [grin] 1 

2 

3 

4 
5 
6 
7 
8 

9 

10 

11 

12 
13 
14 
15 
16 

17 

18 
19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 
26 
27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 
35 
36 

37 

38 

39 
40 

41 

B: Ja 

Pause 

A: Jamen jeg har da også jeg har siddet på sådan et bebyggelsesprojekt hvor to dage inden 
at det der skal stå færdigt så får man tilsendt en fil fra nogle landskabsarkitekter og så 
kan man se at den sidste plan de har set af husene det er en måned siden ikke.. fordi 
sådan har de huse ikke ligget i en måned vel og det ligner på en eller anden måde altså 
når man så begynder at flytte rundt på det så  

B: Så går det ikke op 

A: det går jo ikke op altså og og det.. det altså husene er jo tegnet uden landskabet 

B: Mm 

A: så ofte ser det altid sådan lidt så har vi lagt en masse her hvor det går op i nogle virkelig 
fornuftige linjer og så kommer der noget organisk så skal der svinges lidt med noget 
beplantning og noget med noget rundt og det skal være enormt menneskeligt og følsomt 
og sådan noget og så sidder man bare og tænker det der.. det ligner nogle byggeklodser 
I har smidt tilfældigt på en blød bue ikke 

B: Mm 

A: Altså det på en eller anden måde så… det hænger ikke sammen uden de møder som 
man så ikke får noget ud af 

C: Nej men jeg tror også at grunden til at det gik galt til det møde det var fordi at det for 
[tegnestuen] var deres første rigtig store projekt og de gik rigtig meget op i det de brugte 
meget tid på det og for de andre så var det bare sådan noget  

A: Noget jeg skal lave fredag aften inden jeg går hjem 

B+C: Ja 

B: Ja men vi gør meget det hos os at fordi vi ved at det er svært for en arkitekt og forstå 
landskab så gør vi meget det at vi ret tidligt finder en masse referencebilleder som 
beskriver de stemninger som vi gerne vil putte ind det her sted 

A: Mm 

B: øhm for ligesom at sige det er det her vi har tænkt os hvordan er det I har tænkt jer det 

A: Mm 

B: og så øh.. så kommer de med en CAD tegning som ikke siger ret meget 

A: Ja… men det gør de landskabsarkitekter jeg har siddet med ikke 

B: OK 

A: Der må man sidde klokken A0 fredag aften og ringe og sige kan jeg få nogle 
referencefotos du har tegnet nogle grønne pletter og så har du skrevet lyng.. kan du 
sende mig et billede 

B: Ja 

A: Der er ikke den der.. udveksling 

B: Nej men vi laver tonsvis af referencefotos vi laver næsten ikke andet og så sorterer vi 
dem fra hele tiden sådan så der ender med at det bliver kogt ned 

A: Ja 
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B: til at det så var dem her der var  

A: Der var det 

B: Ja 

A: Ja 

B: øhm…  

A: Ja 

I: Så der er altså et konkurrenceelement arkitekter iblandt når man skal samarbejde med 
andre tegnestuer? 

B: Jamen det synes jeg at jeg oplever altså vi fik virkelig en krise i forbindelse med [byggeri] 
fordi at den ene tegnestue eller fordi det kun var vores navn der havde stået på i en eller 
anden avisannonce og ikke alle de andres også og det havde de taget.. meget personligt 
og var meget sure på os selvom det havde jo absolut intet med os at gøre ikke og man 
kan jo se [arkitekt] har jo også gået og trampet rundt fordi der var et eller andet med hans 
nominering til den der [pris] og jeg ved da også at inde hos [anden tegnestue] der var det 
jo også helt forfærdeligt at det var hvad hedder det øh de der [endnu en anden 
tegnestue] der var blevet nomineret i stedet for ham og han havde udfærdiget ideen og 
de havde projekteret ikke altså så der kan jo opstå direkte fjendskab altså og der er man 
ligesom ikke i stand til at sige nå det er noget lort det er der ikke noget at gøre ved hva 
øhm…  

Talen i munden på hinanden 

A: Jamen hvis ja hvad ville du sige  

C: Jamen hvis du havde lavet noget så ville du jo også 

A: Jeg ville blive tosset 

B: Jamen jeg ville da også blive stiktosset og så ville jeg ringe og kræve B0 flasker rødvin 
fra det første det bedste dagblad 

C: [grin] ja 

B: så altså det ville jeg da men men jeg var da godt klar over at uanset hvor meget jeg 
stampede og uanset hvor højt jeg råbte så ville det jo ikke blive lavet om altså de ville 
kunne sætte en rettelse i avisen men det ville ligesom være det… altså 

I: Det ville du ikke blive mere nomineret af? 

B: Nej det er det jeg mener ikke 

Pause 

I:  Ja.. men er der noget I har lyst til at tilføje? 

A: Nej tror du ikke vi har snakket nok nu [grin] 

B+C: [grin] 

A: ellers må du jo ringe 

B: Ja 

C: Ja det er du da velkommen til 

A: Jamen så siger jeg mange tak 
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A: Jamen vi er ved at lave en stålkonstruktion oppe på taget… et ståludhæng… øhm hvad 
kan man sige mere 

B: ja et tagudhæng er det vel til tagdækket sådan så at det er.. det er de steder hvor der 
skal være ekstra udhæng hvor vi laver ekstra udhæng ikke det er lidt svært at definere 
ikke 

A: jo tagudhæng 

B: tagudhæng kan man sige ikke.. af stål 

A: ja en stål konstruktion 

I: ja.. og I er tømrere? 

A: ja det er vi begge to 

B: ja det er vi 

I: hvorfor valgte I at blive håndværkere? 

A: puh… det er meget.. alsidigt.. selvstændigt… der er stor frihed… vi går jo herude på 
forskellige pladser og sidder ikke på den samme pind dag efter dag… 

Pause 

 

I: så selvom man ikke har sit eget firma så er det alligevel et selvstændigt erhverv? 

A: lige præcis… 

Pause 

 

I: hvor man selv kan bestemme sin dag?... eller det kan vel ikke helt? 

A: nej det kan man vel ikke men altså 

B: nej jeg vil da ikke sige det altid er det men altså ja nogle gange må man jo ud og lave 
noget slavearbejde  

A: jaeh 

B: det følger med 

A: ja det sure med det søde 

B: men sådan er det inden for alle fag vel 

A: jo 

I: er det så det der er det mest spændende ved faget?... at det er alsidigt og at det er nogle 
forskellige ting man laver?... at det er forskellige byggesager? 

A: det synes jeg.. så det ikke bliver for monotont 

B: jamen det er det jo altså de store penge ligger selvfølgelig ikke der altså 
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B: men det må dem der nu gider knokle dag ud og dag ind på de samme opgaver de må jo 
så tjene noget mere men vi har en nogenlunde fast løn og så lidt mere forskellig 
arbejde… 

I: OK... Er der udfordringer i faget som I synes er svære at arbejde med? 

Lang pause 

 

B: det er meget forskelligt 

A: det er jo meget forskelligt ja 

B: ja fra sag til sag ikke 

A: jo jo jo 

B: nogle sager er der jo meget udfordring i.. det sværeste vi har lavet det var jo [byggesag] 

A: jo jo.. det er rigtigt 

B: hvor vi jo var med til at  

A: ja renoveringsarbejde ikke 

B: ja det var sådan lidt mere spændende 

A: ja 

I: hvad med når I skal samarbejde med andre 

A: faggrupper eller 

I: ja… jeg tænker på om der er nogle særlige udfordringer forbundet med at samarbejde 
med andre? 

B: ja altså der er jo sådan nogle knuder som dem der [griner] (refererer til jord- og 
betonarbejdere som også er på byggepladsen) hahahahaha 

A: [griner] 

B: nej men altså [griner]  

A: de er jo jordfolk 

B: nej men det er jo vores store problem det er når vi kommer ud og arbejde altså det er jo 
noget andet når vi er ude sammen med nogle af de firmaer vi ofte arbejder sammen med 
men når vi kommer ud et nyt sted med nogle helt nye håndværkere så kan der blive 
ballade for nogle af dem for nogle af dem har givet nogle billige tilbud og de er vant til at 
arbejde på en måde og der var engang ude i [by] hvor der var en VVS'er han kunne slet 
ikke køre ind i konceptet hvor det var sådan at byggeledelsen ikke de var vant til at køre 
på en måde som de altid havde gjort med tidsplaner og det hele.. og sådan noget det går 
jo fuldkommen i kage ikke… jo fordi han havde jo en sag ved siden af hvor han var vant 
til at lave det og han skulle tjene de penge og så skulle han bare køre sådan og sådan 

A: ja så var der ikke noget med at man kunne sige noget til det 

B: ja og så går det galt [grin] 
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B: ja når det skal køre på den måde ikke 

A: jo jo 

B: det bedste det er nogle af de firmer vi arbejder sammen med sådan nogenlunde fast… 

I: som I har nogle faste aftaler med? 

A: ja lige præcis dem lærer man at kende ikke 

B: ja måske ikke lige de samme folk men deres hovedfirma har vi været sammen med før 

A: altså byggeledelsen ikke 

Pause 

 

 

I: har I haft med andre at gøre? Nu tænker jeg fx på arkitekter og ingeniører? Eller har 
oplevet når de har været på byggepladsen? 

Der kommer flere håndværkere ind i frokoststuen 

C: hvad faen har du taget min stol 

I: jaja men du kan da lige sætte dig her ved siden af og være med 

C: nå hvad er det for noget? 

B: jamen vi er da ved at blive interviewet det er sådan noget med planlægning du ved 

C: nå planlægning nej det kan vi sgu ikke bruge til noget 

Talen i munden på hinanden og jovial snak og alle griner 

C: ja det kan da være planlægningen det kunne starte med jer to 

B: ja ikke 

C: ja her kommer vi ud og så ved vi lige hvordan det skal være og så kommer der sådan 
nogle tømrere 

B: ja det er jo det 

C: ja når der kommer nogen ud på byggepladsen og siger de ved lige hvordan det skal 
gøres og så vil de ikke samarbejde med os andre når vi skal lave vores arbejde 

A: ja det er ligesom os det var også lige det vi sad og sagde 

Alle griner 

Grineriet stopper og der opstår lidt pinlig tavshed 

C: jo jo… pause… ja vi kan jo godt lide når der kommer tømrere ikke for så er der altid friske 
aviser 

B: ja ja 
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Pause 

 

I: men for at vende tilbage så er det jo fx nogle gange en arkitekt eller en ingeniør som 
ligesom skal styre projekteringen og byggeplanlægningen 

A: ja 

I: men det har I ikke oplevet? At være underlagt at et firma som ikke er jeres og som måske 
ikke har håndværksbaggrund som skal styre planlægningen? 

B: jo men altså mener du om det er nogen der altså det er jo det vi er her der er vi jo 
underlagt byggeledelsen men nogle gange har vi jo altså nogle knuder som ikke har 
håndværksmæssig indsigt 

I: ja det er det jeg mener 

B: ja det er det er altså problematisk og det er nok byggeriets største problem i dag de kører 
mere på økonomi og færdiggørelse af byggeri og så kommer kvalitet i tredje række og det 
er det helt store problem generelt i byggeri at man ikke kan planlægge en tidsplan og lave 
et byggeri over en større periode eller et eller andet og så må vi påpege det flere gange 
og så bliver vi fyret hvis ikke vi indretter os efter byggeledelse selvom det er forkert i 
forhold til det vi fortæller dem men hvad gør man når man har sagt til dem at vandet ikke 
kan løbe af gulvet at gulvet skal ligge sådan og sådan og så to måneder senere skal det 
tages op igen fordi de ikke ville høre 

A: og så nogle af de byggeledelser der er og der bliver flere og flere inden for både 
arkitekter og ingeniører der ikke har været andet end bare ude og kigge på en bygning og 
ikke har en grundlæggende viden om byggeri og de tror så de er dygtigere end alle dem 
der ER på pladsen for de har jo lært det teoretiske på skolen 

B: ja det giver jo både nogle konflikter men hvad værre er også nogle fejl i byggeriet ikke 
også 

A: ja der burde jo være en eller anden praksis.. praktik de skulle ud i.. så det ikke kun var 
bogligt det hele 

B: jamen det skal de også men altså kom ud og kigge på en byggeplads i to måneder hvad 
er det værd ikke 

A: jo jo det batter da ikke meget 

B: de har jo ikke lært et eller andet grundlæggende håndværk de har lært noget teori ikke.. 
som fx min nevø jamen han var da slet ikke interesseret i byggeri så kom han med ud 
med faren som tømrer og var der vel 3-4 måneder.. og så jamen så kunne han da også 
læse til diplomingeniør altså det er sådan noget altså jeg vidste ikke hvad det var men det 
ved jeg så nu men det er reelt kun en 3-årig uddannelse hvor de hvor de lærer lidt om det 
at være ude og styre byggeri 

C: ja vi sidder jo med en der har diplomuddannelsen her 

A: ok 

C: og han har jo heller ikke særlig meget praktisk erfaring vel det kan jeg da godt sige dig 

B: ja nu snakkede jeg jo ikke om en bestemt men det er jo et problem ikke også 
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B: ja men der er flere og flere af de der byggeledere der kommer ud som har en 
diplomuddannelse som ikke håndværksmæssig indsigt nok  

C: jamen det er da rigtig nok  

B: og det giver os nogle problemer de tror jo de er klogere end alle os de tror jo de ved 
meget mere og så kommer de ud og siger gør sådan og sådan og jamen hvorfor det vi er 
vant til sådan og sådan og det der det kan jo slet ikke lade sig gøre og så siger de lav det 
det har jeg lært på skolen og så falder det ned igen og så er det jo nok fordi det er 
forkert.. det er de dumme det er hvad var det nu der var et firma vi var ude i og han 
sagde og når han kom og skulle sætte nogle i gang så var han lidt mere teknisk så sagde 
han når der var noget der skulle laves så sagde han I skal høre efter hvad jeg siger I er 
tømrere I har nogle forhåndsindtagelser I er jo ikke nytænkende 

A: ja vi kan da sagtens være nytænkende vi skal jo bare lige vide hvad den der nytænkning 
er ikke 

B: jo og alle arkitekter ikke de vil prøve at nytænke noget anderledes ikke  

A: ja det hele skal jo se ud som om det svæver i dag ikke med jernkonstruktioner der stikker 
ind de varme dele af huset ikke det er altså farligt så kan det se nok så smart ud men 
hvis det ikke virker 

B: ja al den der nytænkning den er sgu ikke gennemtænkt 

A: man ved jo hvad der fungerer ikke 

B: jo men netop det der med kuldepåvirkning ikke der kom der jo sidste år nogle nye 
byggevedtægter på markedet og så er man efterfølgende begyndt at gå meget op i det 
men det er sgu ikke altid lige godt 

A: nej det er det meget tit ikke 

Pause 

 

B: ja vi har arbejdet meget sammen med en hun er så teknisk assistent ikke og så render 
hun sammen med de andre som hun kalder mappedyrene ikke som er meget klogere 
end hende men altså hun hun kan komme ud og gøre nogle ting og hun har sat sig ind i 
det der skal laves og råber op når der er noget galt, eller spørger hvis hun er i tvivl og 
stopper op ikke men de andre der de skal bare være færdige 

A: jo og mange af de opgaver dem lægger de jo ud til de stedlige byggeledere de laver ikke 
så mange detailtegninger som de gjorde førhen og det sparer de væk og så skal 
byggelederen klare det og når byggelederen ikke har mere uddannelse og mere indsigt 
så giver det altså nogle konflikter 

Pause 

 

 

 

 

I: Nogle af de andre jeg har snakket med har nævnt noget om kønsopdeling mellem fagene 



Fokusgruppe med håndværkere 
 

Side | 6  
 

A: ja 1 

2 
3 
4 

5 

6 

7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 

14 
15 

16 
17 
18 

19 

20 

21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 
28 

29 

30 
31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 
38 

I: både arkitekter og ingeniører siger at det er svært at være kvinde eller ung kvinde når 
man skal ud på en byggeplads eller til byggemøder når man skal samarbejde med 
håndværkere 

A: nå der er da mange kvindelige byggeledere 

B: ja vi har da i hvert fald arbejdet sammen med mange og positivt 

A: ja de er gode til at kommunikere… og hvis de er i tvivl så har de ikke noget imod at 
spørge os håndværkere til råds det er mere mændene 

I: men jeg har også selv oplevet det da jeg havde kontakt til en tegnestue ifm at jeg havde 
spurgt om jeg kunne komme med dem ud og observere på en byggesag fx til et 
byggemøde, og det ville partneren ikke gå med til fordi han mente hans 
forhandlingsgrundlag ville blive væsentlig forringet hvis han havde en ung kvinde med når 
han skulle snakke med håndværkerne 

A: nå det kan man da kalde af den gamle skole hva.. nå ja der er jo nogen der ikke kan 
slippe  

B: ja altså der er jo ikke så mange kvindelige tømrere og murere men malere ser vi flere af 
ikke… og snedkere har vi set flere af… og der er også hende den store tømrer fra 
Enhedslisten hvad hedder hun nu [grin] 

A: nå ja [grin] 

I: men det synes I ikke er noget problem når det er en kvinde frem for en mand? 

A: nej.. men der er da nogle håndværkere der har det svært med det.. de er gammeldags og 
vil ikke respektere en kvinde 

Høj tale i mobiltelefon 

B: hvad jeg synes du råber så højt i den mobil der du forstyrrer vores samtale her 

C: hvad? Ja der var vist noget jeg gik glip af 

B: nej jeg sagde bare du råber så højt i din telefon 

C: ja men det er jo fordi jeg bliver nødt til at råbe af ham fjolset når han ikke vil høre efter 
hvad jeg siger 

B: hehehehe 

C: ja jeg må jo være ved at blive døv det må være efter at have arbejdet sammen med alle 
de tømrere de brokker sig altid sådan 

Alle griner 

C: nå ja ja men du kan se man skal være mærkelig for at være i byggebranchen 

B: men det er da ikke noget problem du vender bare det døve øre til så 

Jovial snakken og joken med hinanden 

D: nå kommer du ned 

C: nej for fanden mand klokken er jo mange det er jer tømrere vi plejer jo at gå efter jer 
mandag  
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C: ja 

Pause 

 

A: ja 

I: jamen jeg kan jo høre at tonen den er jovial og man driller hinanden.. er der mere i det 
end kun dril? 

C: jamen vi er meget selskabelige her.. det værste var nok lige da I mødte os var I ikke 
meget for det men det var nok fordi I havde huller i sokkerne 

Grin – jord- og betonarbejderne går 

B: nå nu blev det lidt mere fredfyldt  

I: Kan tonen ændre sig når der kommer andre I skal samarbejde med? 

B: jo altså der er jo nogle håndværkere hvor man kan mærke næsten når de kommer ind på 
pladsen så giver det en hel anden tone så kan man næsten ikke sige noget og [grin] 

A: ja det er ikke alle der kan tåle ligeså meget røg 

Pause 

 

I: jamen jeg tror også jeg er ved at have dækket mine spørgsmål ind 

A: hvem har du ellers snakket med? 

I: jeg har snakket med nogle arkitekter og så jer 

A: nå ja de sagde vel noget helt andet? 

I: nah det stemmer meget godt overens 

B: jamen jeg synes da ellers du sagde før at de siger det modsatte af os mht planlægningen 

I: jo men ift. min påstand om at der går noget galt i kommunikationen mellem de forskellige 
parter så stemmer det jo meget godt overens at I siger noget forskelligt, at I har nogle 
forskellige holdninger til hvordan byggeriet skal stå færdigt og hvordan det skal styres 

A: nå ja det er da rigtigt 

B: ja det kan jeg da godt se 

Pause 

 

B: ja nu har der jo været pres på de sidste tre år fordi 

A: ja der har været byggeboom 

B: ja og så er der blevet lavet flere fejl fordi det hele har skullet gå så stærkt og så har der 
ikke været tid til at lave det ordentlig færdigt heller vel 
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A: nej 

I: ja det er vel aldrig sjovt at skulle arbejde med at ens arbejde aldrig bliver helt færdigt 

A: lige præcis 

B: jo 

I: nå men det kunne være jeg skulle lade jer kommer tilbage til jeres arbejde 

B: nåja man skal jo til det 

A: ja det kommer vi nok ikke udenom 

I: jamen tak for hjælpen 
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I: Hvorfor valgte I at blive ingeniører? 

A: På baggrund af at jeg er uddannet elektriker og har gået på tekniske skoler.. da øh.. og jeg 
ved selvfølgelig ikke om det er sådan mere for det var i starten af halvfemserne.. da var 
det jo sådan at der blev man uddannet i sit fag.. og man skelede slet ikke til det vi kalder 
grænseflader til andre fag… 

B: Ja altså og det vil sige vi fik altså vi blev jo oplært i vores fag og så var vi jo så fuldstændig 
ligeglade med hvad der skete lige ovre på den anden side øøhm som jo så kunne være en 
murer selvom man godt vidste at når man nu kom hjem fra skoleopholdet og skulle arbejde 
igen så skulle man samarbejde med den her murer om at få de her rør ind i væggen altså 
så når du er på skole så er det fuldstændig at være inde i en lille kasse og så koncentrere 
sig om sit eget det er det eneste der findes i verden.. og sådan er det stadigvæk…  

A: Ja.. og det jeg synes der mangler ude på byggepladserne det er at der mangler en 
forståelse for helheden..øh.. at man kan se hvad skal det ende med 

I: så I er begge uddannet elektrikere først? 

B: Nej, jeg startede som tømrer 

I: Ok, og langt henne i forløbet besluttede I så at skifte hverv? 

A: Ja altså for mit vedkommende var det et bevidst valg at jeg har vidst helt fra starten af at 
jeg ikke skulle være håndværker resten af mit liv 

I: Du valgte det mere som en indgangsvinkel? 

A: Ja til ingeniørfaget jeg ved så ikke lige hvorfor det blev elektriker i dag ville jeg nok helst 
have været tømrer jamen også det var for at komme væk hjemmefra altså for at komme ud 
og opleve noget og så valgte jeg at flytte til Odense og studere.. og så skiftede jeg jo og 
det var det jo også for at få lov til at få lov til at løse de opgaver der blev stillet i forbindelse 
med uddannelsen.. og opbygge ny viden for.. selvom man var elektriker så vidste man jo 
ikke alting 

B: Ja jeg arbejdede som tømrer i nogle år, og så valgte jeg at søge nye udfordringer og det 
havde også noget at gøre med de opgaver man bliver stillet som ingeniør at dem ville jeg 
også gerne have hænderne i… og hovedet [grin] 

A: [grin] 

Pause 

I: Ja.. jamen måske I kunne fortælle lidt om hvad I godt kan lide ved det job I har i dag? 

A: Jamen det er at den måde vi kan få lov til at bruge projekterne på til at udvikle og og altså i 
princippet så sidder vi altså vi arbejder på en boligblok og der laver vi noget arbejde og i 
princippet så kan du tage det og kopiere hen på en der er magen til og så er der 
selvfølgelig nogle forskelligheder imellem de forskellige boligblokke men det er alligevel 
rimelig ens så det kan vi sætte op i sådan et koncept kan vi kalde det så er der alt det 
udenom.. det er at det er nye bygherrer det er nye beboere 

B: ja altså det projekt jeg arbejder på er der 400 beboere eller 400 lejligheder så der har vi jo i 
princippet 400 kunder selvom de ikke er dem der træffer de endelige beslutninger så har 
de jo en mening om det vi går og laver hjemme i deres private hjem øhh og og hvad 
hedder det derved så er udfordringen jo at det der virkede hos den ene ikke nødvendigvis 
virker ovre ved den næste så.. nu er vi jo ikke inde i dem alle 400 på én gang så det er jo 
sådan en rullende proces igennem 1½ til 2 år så hvad hedder det vi får jo lov til at afprøve 
forskellige ting og mange ting udvikler sig så det der med at få projektet ind bearbejde det 
så opstår der nogle forskellige ting som vi så siger at det kan vi bruge på næste projekt 
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I: så det er noget med en løbende læringsproces? 

A: Ja så det bliver lidt mere udfordrende ikke også fordi når du har renoveret 1000 lejligheder 
så er det jo ikke længere det at renovere lejligheden der er det udfordrende vel så er det 
interessenterne omkring der ville være det samme hver gang fordi på papiret står der bare 
beboere men da det bliver bemandet forskelligt er det forskellige personer der kommer ind 
i de her kasser og det gør at outputtet er forskelligt 

B: Ja eller også input til at få det samme output skal være forskelligt 

A: Ja nemlig 

I: Hvordan er det er at samarbejde med de andre fag? 

A: Jamen altså jeg altså der er selvfølgelig håndværkerne og så er der arkitekter og på den 
store opgave vi har da altså vi er totalrådgivere og det vil sige at vi har en arkitekt og en 
landskabsarkitekt med og der går vi ind meget tidligt i projekterne og simpelthen meget 
skarpt definerer hvad enkelt part skal lave og det er også for at kunne holde rede i hvad 
man kan få af penge på sådan en sag der varer i tre år så det bliver man nødt til 

B: Ja det gør man.. og jamen altså vi vi forsøger også at få belyst grænsefladerne og det er 
også fordi altså der er forskellige kulturer og der er også forskellige forventninger til det 
projekt man nu laver.. altså nu de arkitekter vi har med altså vi har jo fx lavet mange flere 
renoveringsopgaver end arkitekterne det vil sige vi har jo erfaret at hvis man glemmer 
noget til 1000 kroner i en lejlighed så skal du gange det med antal lejligheder og det vil 
betyde at hver gang du har glemt noget så koster det 400.000..  

A: Øhm ja det har vi prøvet så det er vi opmærksomme på.. og selvom du fortæller det her til 
en ark.. til en part så er det sgu først når man har set checken eller regningen fra 
håndværkeren at det var sgu rigtigt det her.. ikke også så derfor så prøver vi at afgrænse 
projekterne sådan at vi får færrest mulige grænseflader.. fordi det er i grænsefladerne det 
går galt og det er både under projekteringen men det er også når vi når over til det 
udførende..  

B: Men så vores indgangsvinkel til håndværkerne det er at vi gerne vil have så flad en 
struktur som mulig og det er vigtigt for os at vi ikke kommer til at fremstå som at vi sidder 
øverst i organisationsdiagrammet og så ikke vil tage ansvar og det er din skyld og sådan 
nogle ting sådan at vi står sammen om den her opgave fordi vi har en begrænset tid i hver 
lejlighed og beboeren får at vide hvornår vi starter og hvornår vi slutter og det skal… altså 
der skal virkelig ske uoverstigelige ting for at vi kan afvige fra det.. og det gør at alle skal 
være meget parate når vi starter fordi vi har kun mellem 20 og 25 dage inde i lejligheden 
og en halv dag spildt det er en stor procentdel…  

A: Og det er fordi.. altså du kan jo sammenligne det med en fabrik hvor der er noget 
samlebåndsarbejde hvor der står nogle folk ved et samlebånd og så sidder de og laver 
hver enkelt ting der er det produktet der bevæger sig forbi folkene når vi renoverer 
lejligheder så er det jo faktisk omvendt der er det produkterne lejlighederne der er de 
stationere og så operatørerne håndværkerne det er dem der bevæger sig og hvis du 
kommer for sent i gang her så når du ikke det du skal når det næste produkt du skal hen til 
når det er tid til dig at du skal være der så det er sådan en sneboldeffekt.. det er utrolig 
vigtigt at øhm at man er parat når man starter og det når vi kun.. i fællesskab.. det når vi 
ikke ved at sige her er nogle papirer der skal du så selv finde ud af hvordan du kommer i 
gang ikke også og i øvrigt så kan du prøve dig det første halve år.. det det er ikke godt.. så 
der ligger en masse planlægning før vi starter..  

I: Jeg har også indtryk af at det er vigtigt for håndværkere at det ikke er såkaldte mappedyr 
der kommer ud på byggepladsen 
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B: Jamen det er også altså nede på den byggeplads jeg snakker om, der har vi 5 folk 
fastansat nede.. jamen det kommer helt af sig selv at de tager ikke deres fineste tøj på på 
arbejde men hvis jeg skal ud og snakke til et møde med håndværkerne så tager jeg også 
bare altså noget bygge.. altså jeg har jo ingen overalls jeg kan tage på vel men men altså 
tag noget tøj på der passer til stemningen når du kommer derud og noget fodtøj ikke også 
altså en ting er jo du kan jo godt komme igennem én dag med dit pæne tøj derude men 
men på lang sigt så bliver det meget hurtigt slidt.. men altså klæd dig på til det du skal ud 
til fordi så får du meget altså du kommer ned i øjenhøjde på en eller anden måde 

I: Ja det er sjovt ikke.. det er små ting der skal til men de gør så stor en forskel… 

A: Ja… altså jeg går så aldrig ud på en byggeplads uden en lille hæl på for ellers så er jeg jo 
ikke i øjenhøjde med nogen 

[Grin] 

I: jeg har også fået det indtryk at man ofte mangler en der tager lederskab i projektet.. altså 
at det er nogle mennesker som kommer ud som byggeledere som ikke har erfaring med 
eller ikke har sat sig ind i hvad det vil sige at være leder, eller hvad der skal til for at lede 
nogle medarbejdere hen mod det fælles mål.. 

A: Ja helt klart og problemet er jo, at man ofte arbejder hen mod hver sit.. øhm definerede 
mål og og vores udfordring er jo at at selvom vi tegner organisationsdiagrammerne på 
papir så når vi deler det ud på de forskellige fag så kan de bemande den firkant de skal 
arbejde indenfor fuldstændig forskelligt fordi nogle de sørger for at lave nye firkanter inden 
i firkanten så de får så mange folk stablet oven på hinanden øh nogle til at jamen den ene 
jeg har det ene fag derude det er en entrepriseleder han skal sådan set bare ringe rundt 
mellem de andre der er inde i kassen det er sådan set hans opgave og han er sådan en 
grøn nyuddannet konstruktør som kommer ud på pladsen og det er jo synd for ham ikke 
også men han har bare ikke de redskaber der skal til for at være entrepriseleder så mange 
gange så bliver der kørt henover ham og andre gange så bliver man sur på ham fordi han 
ikke forstår hvad det er det går ud på og det går for langsomt og sådan nogle ting ikke 
også 

I: Det ville måske være lettere hvis han slet ikke var der? 

A: Ja altså hvorfor skal man dele det han skal lave ud på tre så får du bare endnu flere 
grænseflader og så er undskyldningen jo at det har man jo sat ham til eller at det ligger ved 
ham i stedet for at man samler det og så kan det godt være han har nogen til at hjælpe sig 
men at det er ham der tegner funktionen 

B: Ja og så er der andre der de gør det jo som jeg tror på at det virker og som jeg også synes 
jeg bliver bekræftet i og andre de har måske en ret svag entrepriseleder men til gengæld 
har de så måske en meget stærk sjakbajs… 

A: Ja dem har vi set nogle stykker af 

B: Ja og fagligt stærke fordi at entrepriselederen han er en leder så har han ikke sådan helt 
fingrene i jorden med hvad der sker ude i lejlighederne så siger de at så vælger de måske 
ikke at være så stærke på den ledelsesmæssige side men så ham der skal lave det så står 
han måske selv for at bestille materialer fordi så får han bestilt de rigtige materialer og til 
de rigtige tidspunkter og det er så også ham der styrer gruppen med håndværkere og det 
er så selvfølgelig afhængig af hvor mange man er så kan det være sværere hvis man er og 
så kan det ryge op i lederens regi.. men det er simpelthen hvordan de bemander 
entrepriselederen og sjakbajs og det er der så mange forskellige måder for 

A: Ja jeg har så prøvet at skærpe det her i mit næste projekt og gøre det mere målbart for at 
vi kan sige jamen hvis der kommer en mand der ikke fordi vi skriver jo altid at han skal 
være faglig kompetent og hvad sådan noget hedder et eller andet og fortrolig med de 
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arbejdsopgaver og rutiner ikke og de bløde formuleringer de er svære at måle på.. men 
altså han skal have erfaring i så og så mange år og så skal han have kendskab til 
beboerdemokrati og have arbejdet i beboet lejlighed fordi det nytter ikke noget at der 
kommer en fra en byggeplads ude på en bar mark hvor der ikke har været nogle beboere 
involveret 

I: Så i går ud som det rådgivende ingeniørfirma og stiller de her krav til dem der skal komme 
ud på byggepladsen? 

A: Ja det gør vi ja og man skal altså det skal man passe på med fordi man skal ikke bare 
fylde på projekterne hver gang du oplever noget negativt på projektet så skynder du dig at 
skrive lidt mere til den liste af kompetencer altså der skal du lige sortere i hvad er en 
tendens inden for det her og hvad var bare fordi de ikke lige havde forstået opgaven.. fordi 
så er det jo at vi sidder og sikrer os med livrem og seler og det er jo heller ikke meningen 
vel 

B: Nej men det er også det vi har snakket om ikke altså man kan også som rådgivende 
ingeniør lave så langt et dokument som har så mange forudsætninger og undtagelser og 
hvad ved jeg som de aldrig læser vel så skriver de bare under og siger det går nok vi 
kaster os ud i det og der er ingen der forholder sig til det der står og så er vi sådan set lige 
vidt og ja så kan det godt være at vi kan sige hernede i paragraf sådan og sådan der kan 
du se at det faktisk var dit ansvar så du skal betale men vi skal jo stadig bruge tiden på at 
finde den paragraf og fortælle og så videre så derfor så hele formidlingen omkring projektet 
starter der når man udbyder det ikke at man får formidlet det rigtigt og præcist nok ikke 

A: Ja og det har sgu ikke altid lykkedes lige godt… og det skal sgu være præcist med 
håndværkere altså også når vi laver mangellister så er en ting hvad er manglen men 
placeringen af den den er ekstrem vigtig for om man får udbedret den det skal nærmest 
være sådan at du skriver til venstre for døren bag døren 20 cm over gulvet altså.. man er 
faktisk nødt til at sætte et koordinat på for at de kan finde det fordi hvis der bare står noget 
mindre præcist så kigger de ind og siger vi kan sgu ikke se noget og så er det nemlig at 
den der forventning til ingeniørkulturen den så måske løber af med dem og de siger jamen 
de finder sgu også bare nogle mangler  

Pause 

I: Du sagde tidligere at I havde arkitekter ansat i jeres firma.. men hænder det at det er et 
arkitektfirma der har tegnet og projekteret en bygning og I så bliver koblet på bagefter som 
rådgivende ingeniører? 

A: Ja det hænder jo [grin] altså det er jo ikke den måde vi helst vil arbejde på.. og det er heller 
ikke sådan vi normalt arbejder.. men situationen kan alligevel godt forekomme at der 
nogen der har lavet altså der er en arkitekt der sammen med en kunde har tegnet en 
bygning og så er bygherren eller kunden blevet forelsket i den her bygning og så skal den 
jo så lige dimensioneres og se om de der tynde søjler nu også kan være så tynde [grin] og 
hvad hedder det.. og det kan godt forekomme men det forekommer ikke så meget mere er 
min opfattelse for nu er processen i forbindelse med projekteringen ændret lidt fordi vi har 
fået de her nye energiregler og Be06 beregninger der gør at det bliver man nødt til at starte 
med fordi der er simpelthen nogle tal nede i bunden af de her regneark som ikke må være 
højere end en eller anden faktor øhh og det er så lige meget hvad arkitekten har solgt til 
bygherren altså det er ikke bygherren der bestemmer det er nogle regler der bestemmer 
altså så derfor så bliver man nødt til at få et tættere samspil helt fra starten af processen 
om hvordan den her bygning kan udformes.. altså nu har det ikke så meget at gøre med 
hvor tyk søjlen må være vel men det har noget at gøre med hvor meget vinduesareal fx og 
hvor de er orienteret imod vinduerne øh der kan være et problem 

B: Altså nu har vi ikke nogle arkitekter ansat med speciale i bygningsarkitektur fordi altså der 
er noget kultur omkring at man ikke tager hinandens arbejde 
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I: Ok jeg har ellers fået det indtryk fra arkitekterne at man synes der er for meget overlap 
altså at der ikke er klare grænser for hvilke opgaver hører under ingeniøren og arkitekten? 

B: Altså der er en ting der er helt sikkert og det er at den betaling der falder for et stykke 
arbejde den kan man kun betale én gang [grin] og der er det jo altså de firmaer der har lidt 
tilbage at leve af når de er færdige med projekterne der er det jo simpelthen fra projekt til 
projekt at gå ind og sige det laver arkitekten det laver ingeniøren og så få fordelt den sum 
penge der er forholdsvis ud fra hvad man laver fordi hvis man sidder og laver tingene 
dobbelt det er i hvert fald ikke til nogle af firmaernes gavn så er det jo.. altså når jeg siger 
vi er totalrådgiver så er det jo os der har hovedansvaret for gennemførelsen af den her 
renoveringssag men de samarbejdspartnere altså arkitekter og landskabsarkitekter vi har 
med det er de samme vi har brugt på lignende sager og så kender de jo konceptet men 
altså inden vi overhovedet går i gang med projekteringen så ligger der en helt klar 
fordelingsnøgle for hvordan vi fordeler honoraret og hvem laver hvad og det er jo sådan en 
overordnet plan ikke også og så bliver der sagt at arkitekten får 80% af honoraret på 
facader og så skal ingeniøren have 15% fordi der er nogle grænseflader indtil noget i 
køkkenet og der er noget statik der lige skal tjekkes og så får landskabsarkitekten 5% fordi 
der hvor facaden starter der er noget terræn der støder ind imod det er på det niveau ikke 
også og så og det er jo så som regel projekteringslederen der sidder  og fordeler det og så 
går man i gang med at projektere og så skal man jo så og så kan det da godt være at man 
laver lidt af hinandens nede i det helt små men det er jo gynger og karruseller ikke også og 
så er det nogle andre fordelingsforhold på nogle af de andre poster  

A: Ja men det er altså sådan de helt klare hovedlinjer hvis det er sådan noget som Be06 
beregninger som ikke er altså det er ikke svært at lave men der skal tastes meget ind og 
det skal holdes opdateret hver gang der er en bygningsændring øhm der er nogen der skal 
have førertrøjen altså der skal stå et eller andet sted hvem der laver det og man skal ikke 
begge to begynde at lave det fordi det er jo spild af penge 

I: Jamen det er jo det 

A: I de sager jeg har hvor vi har arkitekter med der er vi totalrådgivere altså det vil sige det er 
os der har ansvaret for sagen og vi har en arkitekt med altså jeg kender ikke nogle 
arkitekter der har ingeniører ansat men de har ofte konstruktører ansat som jo er sådan en 
light udgave af en ingeniør [grin] og de er jo med til at fodre arkitekten om hvor stor en 
søjle må være og der har vi haft altså hvor arkitekten kunne ikke forstå at den der søjle 
som de havde fundet ud af kunne være sådan her hvorfor den skulle være sådan her indtil 
at vores ingeniør fortalte ham at det tryk der kommer ned igennem det skal du forestille dig 
at du stiller biler oven på hinanden i en højde af Eiffeltårnet det er det den søjle skal klare 
ikke så altså du får ikke lov der er vetoret mod at vælge en anden søjle end den [grin] og 
det brugte vi tre måneder på ikke også fordi så hver gang så kom han jamen nu har vi 
været hjemme og kigge og så kunne vi bruge sådan en her i stedet for [grin] 

B: Altså det er jo ikke altid at arkitekturen kan vinde over funktionaliteten fordi jamen der kan 
være noget der ser smart ud i en facade men det er jo ikke smart hvis beboerne fx ikke 
kan pudse sine vinduer altså så må bygherren jo ligesom finde ud af hvad der er vigtigst 
øhh hvor kønt skal det være og hvor lidt kønt kan vi tillade det er så beboeren kan få lov til 
at pudse sit vindue [grin] så der er jo nogle ting som hvor man ikke lige kan sige de vinder 
og men det kan også være bygherren siger at det er vigtigt for mig at facaden på den her 
boligblok den er så flot fordi den ligger der og vi vil gerne have at når folk kommer kørende 
og de kigger ind så skal de se vores hus 

A: Med de upudsede vinduer 

B: Nej men altså så må man jo betale for at de vinduer bliver pudsede og så må man bestille 
en vinduespudser 

A: Jamen de har en afdeling dem vi arbejder for og de betaler 25.000 om året for at få pudset 
vinduer og der har de jo snakket om det og facadeudtrykket kunne ikke have set sådan ud 
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B: Ja i et alment boligbyggeri 

A: Ja og der er kun én til at betale og det er lejeren selv det er helt vildt 

B: Jeg er ked af at afbryde men vi skal faktisk rømme lokalet her om lidt og jeg har et andet 
møde så…. Et sidste spørgsmål måske? 

I: Jo jamen så vil jeg måske bare lige spørge jer hvilke parter der er sværest at arbejde 
sammen med? 

A: Du tænker arkitekter versus håndværkere eller hvordan? 

I: Ja noget i den stil 

A: Altså faktisk synes jeg måske det er mestrene der er det store problem fordi altså de andre 
der gælder det jo bare om at få klarlagt det hele inden vi går i gang ikke også 

B: Ja det er faktisk rigtigt… men hvis man ikke får gjort det altså hvis vi ikke så at sige kun er 
koblet på som rådgivere så kan den indledende proces altså godt tage rigtig lang tid og 
hvor at man skal bruge tid på at overbevise arkitekt og bygherre ofte også om altså helt 
basale ting om hvad der kan lade sig gøre og hvad der ikke kan 

I: Så I synes det er et større problem at samarbejde med arkitekter end håndværkere? 

A: Ja i nogle tilfælde.. også fordi altså nu er vi jo begge håndværksuddannede til at starte 
med og så altså vi ved jo hvordan man skal snakke med håndværkere ikke også vi ved jo 
godt at man ikke skal kommer her med den løftede pegefinger og så sige nu skal du bare 
lige høre her makker og sådan altså sådan gør vi jo ikke 

B: Nej det er jo det.. men altså som sagt mestrene dem kan vi godt slås lidt med fordi altså de 
er jo også presset af flere forskellige opgaver på samme tid og så er det jo ikke altid vi lige 
kan få lov at have hans håndværkere sådan som vi lige havde tænkt os det… 

Pause 

I: Ok jamen så skal I også slippe for videre påtale 

A+B: [grin] 



 

Elektriker  
  
SPECIALER I ELEKTRIKERUDDANNELSEN  
  
Installationsteknik.  
Varighed 4 år, heraf 55 uger på teknisk skole.  
  
Styrings- og reguleringsteknik.  
Varighed 4 år og 6 mdr. heraf 60 uger på teknisk skole.  
  
Kommunikationsteknik.  
Varighed 4 år og 6 mdr. heraf 60 uger på teknisk skole.  
  
Bygningsautomatik.  
Varighed 4 år, heraf 55 uger på teknisk skole.  
  
Elmontør.  
Varighed 2 år og 36 uger, heraf 40 uger på teknisk skole.  
  
I alle specialer indgår et grundforløb på ca. 20 uger.   
  
Jobbet  
En elektriker arbejder i dag inden for mange forskellige arbejdsområder. Branchen spænder vidt - 
fra almindelige boliginstallationer - til avancerede, programmerbare intelligente installationer, - til 
luft og elstyrede industrimaskiner - til telefon- og datainstallationer, tyverisikringsanlæg indenfor 
industri og proces samt mange andre interessante områder.  
  
Som faglært elektriker er der store muligheder for at dygtiggøre sig efter endt uddannelse. Mere 
end 100 forskellige efteruddannelseskurser inden for en lang række specialer giver elektrikeren 
mulighed for hele tiden at være på forkant med udviklingen inden for faget.   
  
Videreuddannelse  
Installatør (2år)  
Elektroingeniør (4 år)  
IT- og elektronikteknolog (2 år)  
Maskinmester (3 år)   
  
Specialer:  
  
Installationsteknik  
Som elektriker med installationsteknik som speciale, skal du arbejde med lysinstallationer både i 
private hjem og kontorbygninger. Du skal også kunne udføre intelligente intallationer, som du 
programmerer på en pc til at styre lys, varm og ventilation. Indimellem arbejder du med mindre 
relæstyringer til automatiske anlæg.  
  
Kommunikationsteknik  
Som elektriker med kommunikationsteknik som speciale, arbejder du med installation af data- og 
teleanlæg i moderne produktions- og servicevirksomheder eller i antennefirmaer, som servicerer 
kabelnet. Du programmerer også telefoncentraler og opsætter, konfigurerer og fejlretter på 
dtanetværk.  
  
Styrings- og reguleringsteknik  
En elektriker med styrings-og reguleringsteknik som speciale, arbejder med automatiske anlæg. 
Du installerer, programmerer og vedligeholder styringer og reguleringer på anlæggene. 
Arbejdsområdet kræver også, at du dokumenterer de løsninger, som er valgt på anlæggene, så 
andre kan fejlfinde og reparere, når der opstår fejl.  
  
Bygningsautomatik  
Som elektriker med speciale i bygningsautomatik arbejder du med store intelligente byggerier, 
hvor der er krav om, at man kan styre lys, adgangskontrol og sikkerhed. Du programmerer 
meget, og du skal arbejde med sikkerhedssystemer til sikring af både tyveri og brand. I 
bygningerne arbejder du også med CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring), som du 
installerer og indregulerer, så de kan styre ventilations- og varmeanlæggene.  
  
Elmontør  
En elmontør udfører grundlæggende håndværksopgaver i elbranchen. Det vil sige arbejdsopgaver 
med lys-, kraft- og motorinstallationer samt enkle relæstyringer og svagstrømsinstallationer.   
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Murer  
  
Det varer 3 år 5-11 måneder inklusiv 20 ugers grundforløb at blive murer.  
  
Jobbet  
Som murer arbejder du med nybyggeri, ombygning, modernisering samt vedligeholdelse af 
bestående bygninger. Arbejdet omfatter: opføring af ydervægge og skillevægge. Skalmuring med 
teglsten på bygninger, der er opført af elementer. Fugning af murstensvægge, indvendig og 
udvendig pudsning af vægge og lofter. Udføring af tagdækning med tegl- og cementtagsten. 
Opsætning af vægfliser og beklædningsplader. Samt lægning af gulve af beton, klinker eller 
mursten.  
  
Danske murere er velansete verden over. Og som ansat i danske firmaer, der udfører store 
byggeprojekter, eller som u-landsfrivillig udsendt af danske organisationer, kan du få mulighed 
for at oplære andre i byggehåndværket - og selv få oplevelser for livet .  
  
Videreuddannelse  
Byggetekniker/bygningskonstruktør (1½ år + 2 år)  
Diplomingeniør (4 år)  
Arkitekt (5 år 8 mdr.)  
Efteruddannelseskurser, murerformændskurser, mesterkurser.   
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Træfagenes byggeuddannelse  
  
Uddannelsen er bygget om omkring 4 specialer som er: Tømrer, Gulvlægger, Alu-tømrer og 
Tækkemand.  
Uddannelsen varer 3 år og 6 - 11 mdr., inklusiv 20 ugers grundforløb. Tømrer og Tækkemænd er 
sammen det meste af uddannelsesforløbet. 
Uddannelsen slutter med en svendeprøve, der bedømmes af faglærte svende og mestre.  
  
Adgangskrav til uddannelsen er 9 års skolegang, men du skal have en uddannelsesaftale med en 
virksomhed inden du kan fortsætte på hovedforløbet med et af specialerne. 
  
Skoleadgangsvejen 
Efter min. 9 års skolegang.  
Du finder en praktikplads inden eller lige umiddelbart efter at du har gennemført grundforløbet.  
Du får ingen løn under forløbet, men kan få SU hvis du er over 18 år. 
  
Praktikadgangsvejen 
Efter min. 9 års skolegang.  
Du finder dig en praktikplads, og indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed inden du 
starter på grundforløbet.  
Du får løn under hele uddannelsesforløbet.  
  
Ny mesterlære 
Efter min. 9 års skolegang.  
Du finder dig en praktikplads, og indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed. Dele af den 
undervisning som skal foregå på grundforløbet bliver varetaget i virksomheden, og under 
virksomhedens ansvar. 
Du får løn under hele forløbet, og uddannelsens samlede længde er den samme som de øvrige.  
  
Der undervises bl.a. i følgene fag  
Materialeforståelse, Iværksætteri og innovation, Arbejdsmiljø, Matematik, Engelsk, Tegningslære, 
Tømmerkonstruktioner, Værktøjs- og maskinlære, Konstruktionslære. 
Cirka halvdelen af undervisningen foregår i teori og det er vigtigt at du kan lide at tegne.  
Vi lægger vægt på præcision, kreativitet og evnen til at se tredimensionelt.  
  
Tømrer 
Du kan gennemføre din uddannelse til tømrer hos os. De øvrige specialer skal afsluttes på andre 
Tekniske Skoler. 
Tømrerfaget er et af de ældste håndværk i Danmark. Tømrerfaget er et fag med historie, stolthed 
og traditioner. 
Tømreren laver stadig huse med tagkonstruktioner, yder- og indervægge, lofter, gulve. Udførelse 
af havestuer, carporte og redskabsrum, plankeværk samt trapper i træ. 
Tømreren arbejder også med en del montage af bl.a. døre og vinduer, skabe og køkkener. 
Det meste af arbejdet foregår i det fri, hvor tømreren tit er højt til vejrs på tagkonstruktioner, 
tage og stilladser. Lider du af højdeskræk er tømrerfaget altså ikke dit kommende fag. 
  
Videreuddannelse  
Med et svendebrev i hånden har du mulighed for at læse videre til: 
  
- Byggetekniker 
- Bygningskonstruktør 
- Kort- og landmålingstekniker  
  
Legat    
Lasse Nørlem Hermansen fra Hobro har netop afsluttet tømreruddannelsen på Randers Tekniske 
Skole. Han er blandt de 20 elever, der torsdag den 22. maj modtag et legat for flid, dygtighed og 
kammeratskab.   
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Hvad kan jeg blive? 

 

En arkitekt arbejder som arkitekt    
Langt de fleste arkitekter er beskæftiget på private arkitekttegnestuer og med 
arkitektopgaver i det offentlige. En mindre del er beskæftiget som arkitekter i 
andre typer af virksomheder.   

Både i det enkelte projektteam og på den enkelte arbejdsplads indgår 
forskellige arbejdsopgaver og arkitekter med forskellige kvalifikationer. 

I uddannelsen opnår du både brede, generelle arkitektfaglige kompetencer og 
du har mulighed for at vælge et fokus, der sigter mod dit personlige jobønske. 

Arbejdsplader kan være:  
Private tegnestuer 
Store tegnestuer, der er internationalt orienteret. 
Små og mellemstore tegnestuer, der har et mere lokalt fokus. 
Specialiserede tegnestuer, der feks. koncentrerer sig planlægning, 
restaurering og design. 
 
Offentlig administration mv. 
Planlægningsarbejde med lokalplaner, kommuner og regioner. 
Forvaltningsområdet med fokus på bl.a. rådgivning og godkendelse 
vedrørende byggesager. 
Undervisning på videregående uddannelse mv. 
 
”Skæve” beskæftigelsesområder 
IT, design og programmering er også et område med arkitekter. 
Kommunikations- og reklamebranchen anvender også arkitekter. 
Oplevelses-, kultur- og begivenhedsområderne som teater, film, 
kunstudstillinger mv. er også et voksende område for arkitekter. 

   
Studerendes øvelser fra IT-undervisningen

Tegneserien er dækket af 
Copyright. 
www.wulfmorgenthaler.com. 

Læs interviews med to 
arkitekter:  
 
Andreas Lykke-Olesen  
er partner i bureauet Kollision 
og underviser på Institut for 
Design på Arkitektskolen 
Aarhus. 
 
Anja Gabelgård  
er projektleder og arbejder 
med projektudvikling, 
procesbistand, rådgivning og 
koordinering i Kuben 
Byfornyelse Danmark A/S. 

Statistik  

Arkitektbranchen i Danmark 
består hovedsageligt af mindre 
virksomheder med 1 til 9 
beskæftigede. Mange har kun 
én medarbejder - nemlig 
ejeren.  

  

Arbejdsgiverforeningen 
Danske Ark dækker ca. 85-
90% af virksomhederne. De 
havde i alt en omsætning på 
3,3 mia.kr. i 2007.  

  

Godt 14% af omsætningen 
hentes hjem fra opgaver i 
udlandet. 

  

Har du lyst til at vide mere om 
arkitekt- virksomhedernes 
forhold, kan du læse mere her. 
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Studiet 
 

Et selvstændigt studium 
Arkitektstudiet er meget selvstændigt. Du skal være i stand til at planlægge 
din tid og dine arbejdsopgaver, så du overholder  deadlines og får afleveret til 
tiden. Arbejdstiderne er ofte meget lange, og mange studerende tager både 
weekender og aftener i brug for at blive færdig med deres projekter. Du vil 
derfor komme til at bruge meget tid på studiet, og lige så dejligt det er at 
lykkes, lige så hårdt er det, når det ikke fungerer.

Et projektorienteret studium  
Studieformen er meget anderledes end, du måske har oplevet i gymnasiet 
eller på universitetet. Det praktiske arbejde ved tegnebordet fylder meget, og 
selvom man ikke modtager undervisning er det vigtigt, at man arbejder ved sit 
tegnebord på skolen. Man lærer mere end man tror ved at arbejde i samme 
lokale som andre, idet der hele tiden vil være mulighed for at vende idéerne 
med hinanden. Ved siden af de praktiske projekter er der forelæsninger og 
kurser, hvortil der skal læses tekster og afleveres små skriftlige opgaver. 

Et formidlingsorienteret studium  
Som arkitektstuderende skal du ofte fremlægge dit arbejde til gennemgange, 
hvor det vil blive diskuteret og der vil komme konstruktiv kritik. Du skal have 
selvsikkerhed at stå imod med, og ha’ overskud til at lytte og svare på kritik 
og spørgsmål. Evnen til at formidle er vigtig på arkitektstudiet. Du skal kunne 
forklare, hvordan du er kommet frem til dit resultat,og hvad idéen bag det er.

Se dig omkring på siden ved hjælp af menuen til højre.

  Studieafdelinger 

1 Arkitektur, by og 
landskab 

2 Arkitektur, bebyggelse 
og bygning 

3 Arkitektur, proces og 
metode 

5 Arkitektur, rum, 
bosætning og 
bygningskultur 

6 Arkitektur, rum og form 

7 Arkitektur, bygning og 
realisering 

8 Arkitektur, eksperiment 
og teknologi 

10 Arkitektur, vilkår og 
vision 

11 Arkitektur, design og 
industriel form 

  

  Institutter 

1 Institut for 
Bygningskultur 

2 Institut for Teknologi 

3 Institut for Planlægning 

4 Institut for Design og 
kommunikation 
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Uddannelse 

 

Arkitektstuderende tegner, skriver, bygger modeller og læser. De opøver 
færdigheder, tilegner sig viden og udvikler innovative, eksperimenterende og 
kreative kompetencer. Studiet udfordrer både tanken og sanserne. 

Her på disse sider kan du læse mere om arkitektuddannelsen. Brug menuen i 
højre side til at finde rundt. 

Hjemmeopgaven 2009  
Hjemmeopgaven for 2009 vil du kunne finde her ca. 1.februar 2009. Indtil da 
kan du finde optagelsesmaterialet for 2008 i folderen 'Optagelse - 2008', men 
du skal være opmærksom på, at alle frister o.a. er for optagelse 2008

Se mere her. 

 
God fornøjelse. 
 

Åbent Hus 

Den 15. januar 2009 er der 
Åbent Hus for ansøgere i 
2009. Det foregår i aud 2 kl. 
14, og du vil kunne møde både 
studerende og lærere fra 
Arkitektskolen.  

Her kan du downloade: 

- Undervisningsplan med 
kurser for 2007/08 
- Studieordning 2002 
- Bilag til studieordning 2002 
- Studieordning 2008 for 
bacheloruddannelsen 
- Adgangsbekendtgørelse 
- Uddannelses-bekendtgørelse  
- Karakterbekendtgørelse  
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Om Afdeling 7 

markerer sig som en Bygningskunstafdeling, med det klare ønske, at udvikle det særlige, der knytter sig til arkitekten, 
som den skabende i arkitekturens tilblivelse fra idé til realisering.  

styrker det særlige der knytter sig til KA som akademi , med det klare mål at organisere sig i  en kunstnerisk virksomhed, 
der er tæt forbundet til det at praktisere faget.  

opbygger de nødvendige kompetencer for, at videreudvikle en særlig evne i at forstå og sammenstille arkitekturens 
kompleksitet til helheder af høj arkitektonisk kvalitet.  

opøver en arbejdsmetode, der med sit udgangspunkt i en eksperimenterende undervisning prioriterer den enkelte 
studerendes personlige udvikling.   

udvikler arkitekturens muligheder gennem tværfaglige arbejdsrelationer interne og eksterne nationale som internationale, 
der underbygger afdelingens faglige karakteristik og daglige studiemiljø.  

  har konteksten med dets potentiale som forudsætning for den arkitektoniske udformning.  

  har den arkitektoniske  helhed som sit ideelle udgangspunkt for den arkitektoniske besvarelse  

  har arkitekturens sammenstillinger som inspiration i udformningen af det arkitektoniske rum..  

har det kunstneriske udviklingsarbejde som ideal for strategier mod fagets fremtidige praksis.  

udvikler et handlingsrum, for de strategier der knytter sig til det arkitektoniske udsagn som kunstnerisk virksomhed i     
kulturel forståelse – teoretisk viden – faglig formåen.  

opbygger et handlingsrum for de nødvendige kompetencer i spændingsfeltet imellem de kulturelle og tekniske aspekter,   
der knytter til fagets praksis.  

kvalificerer et handlingsrum, hvor der skabes fortrolighed mellem abstraktionen og konkretiseringen i en søgen efter nye  
strategier i innovative faglige sammenstillinger.  

Vi skal være og eksperimentere  i den usete virkelighed  

-  med lysten og evnen  til at finde os selv. 

                                                                       - Jan Søndergaard    

                                                                         Professor og Studieleder 

Profil 

Afdelingen 

  

  

  

  

     

Faglig karakteristik 

Afdelingen 

  

  

  

  

Undervisningens mål 

Afdelingen 
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Studiet 

Afdelingen har som sit klare mål, at kvalificere den enkelte studerende mod en 
innovativ praktisering i faget som en kunstnerisk udvikling fra et kontekstuelt 
udgangspunkt. 

I forlængelse af afdelingens faglige karakteristik og målsætning for
undervisningen tilrettelægger afdelingen et studie, der perspektiverer den
enkeltes studerende til et livslangt karriereforløb. 

Studiet sammensættes med aktører i og udenfor KA, for at inspirere til 
opgaveløsninger i sammen-stillingen mellem teori og praksis. 

Studiet knytter sig til eksperiment med udgangspunkt i en højnelse af
bygningskunsten i forsøget på at forny traditionen. 

Øvelsesopgaverne sammensættes med henblik på nye strategier rettet mod en 
kvalificering af fagets nuværende praksis. 

 

Praksis 

Arkitektens forudsætninger for, at udøve og kvalificere arkitekturen, er under 
konstant forandring i takt med den generelle udvikling i det omgivne samfund. 

Forandringer der kontinuerligt influerer på de helt centrale forudsætninger for 
udformningerne i det arkitektoniske univers, herunder prioriteringer i og 
omkring de kulturelle og sociale aspekter med referencer til vores 
selvopfattelse og de traditioner der knytter sig til dette begreb. 

Forandringer der således spørger ind til vores kompetencer og i den
forbindelse ikke mindst vores arkitektfaglige formåen med frihed og mulighed
for at agere og prioritere disse i udformningen af arkitekturens rum. 

 

Forandring i praksis 

I nyeste tid har vi oplevet en udvikling, der med baggrund i en dynamisk 
byggeaktivitet har ført til omorganiseringer i de sædvaner, vi tidligere 
refererede til. 

Nye rådgivningsformer der ikke mindst har bidraget til afståelser af normal 
arkitekt praksis i og omkring betydningsfulde kompetenceområder. 

I første omgang afståelser i forbindelse med ideoplæg, programmering og
skitsering. 

Generelt en afståelse af arkitektfaglig indflydelse under de tidlige
planlægningsfaser der optræder omsiggribende til nu i stigende grad også at 
indbefatte afståelser i forbindelse med traditionelle arkitektarbejder indenfor 
projekteringen og repræsentationen af samme. 

En udvikling der er forårsaget af ændringer i kompetencefordelingen, 
rådgivergrupperne, de udføren-de og rådgiveren imellem. 

En udvikling der i stigende grad eliminerer arkitektens råderum, herunder ikke 
mindst begrænsningen i muligheden af at udvikle kontekstuel innovativ 
bygningskunst. 

 

Afdelingens prioriteringer af kompetencer i relation til praksis 
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De nuværende forandringer i fagets praksis er ikke forenelig med afdelingens 
forestilling om arkitekten, der qua sit talent for at formgive i organiseringen af 
programmet og qua sine opbyggede kompetencer i helhedsbegrebet naturligt 
overdrages den nødvendige frihed for, at kunne varetage den kunstneriske 
dimension i samarbejdet om en planlægnings- og byggeopgave indenfor alle 
faser. 

Arkitekten som generalist, hvis kompetence er i stand til at inspirere til 
samarbejde parterne imellem mod en arkitektonisk fornyelse af det 
arkitektoniske rum, på alle niveauer og, indenfor alle skalatrin i hver enkelt 
byggesag. 

Det er derfor afdelingens erklærede mål, at videreudvikle det arkitektoniske
handlingsrum med henblik på en tilbagevenden til større kompetencebeføjelser
i forbindelse med den fremtidige praktisering af faget. 

En nøje planlagt opbygning af kompetencen de enkelte årgange og studerende 
imellem der har som klar forudsætning at bidrage til forståelsen af og 
forudsætningerne for en arkitektonisk fornyelse. 

En holistisk beherskelse af fagets udøvelse i arkitekturens sammenstillinger fra 
en kulturel selvfor-ståelse mod innovative tektoniske fornyelser. 

En højnelse af vores arkitektkompetence der evner, at lade sig inspirere af den 
kompleksitet der er bundet til såvel de abstrakte som de konkrete billeder i 
vores kontekst. 

Undersøge de muligheder og modstande der ligger i programmets
organisering, bygningsfysikkens sammenstillinger, processens optimeringer 
etc. 

Tilsammen parametre og forudsætninger for en egentlig formgivning, der 
såfremt de udfoldes i en forøget faglighed vil udvikle den frihed, der er os 
påtvunget hvis vi skal tolke videre på den særlige identitet, der er knyttet til 
vores sociale og kulturelle tradition generelt og en højnelse af vores faglighed 
specifikt. 

  

På denne baggrund ønsker afdelingen at fremstå som et netværk af
kompetencer for at kvalificere et handlingsrum, der styrker den enkelte
studerendes mulighed for, at genopbygge og videreudvikle arkitektens 
centrale position i udviklingen af arkitekturen som bygningskunst. 
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Om Afdeling 7 

markerer sig som en Bygningskunstafdeling, med det klare ønske, at udvikle det særlige, der knytter sig til arkitekten, 
som den skabende i arkitekturens tilblivelse fra idé til realisering.  

styrker det særlige der knytter sig til KA som akademi , med det klare mål at organisere sig i  en kunstnerisk virksomhed, 
der er tæt forbundet til det at praktisere faget.  

opbygger de nødvendige kompetencer for, at videreudvikle en særlig evne i at forstå og sammenstille arkitekturens 
kompleksitet til helheder af høj arkitektonisk kvalitet.  

opøver en arbejdsmetode, der med sit udgangspunkt i en eksperimenterende undervisning prioriterer den enkelte 
studerendes personlige udvikling.   

udvikler arkitekturens muligheder gennem tværfaglige arbejdsrelationer interne og eksterne nationale som internationale, 
der underbygger afdelingens faglige karakteristik og daglige studiemiljø.  

  har konteksten med dets potentiale som forudsætning for den arkitektoniske udformning.  

  har den arkitektoniske  helhed som sit ideelle udgangspunkt for den arkitektoniske besvarelse  

  har arkitekturens sammenstillinger som inspiration i udformningen af det arkitektoniske rum..  

har det kunstneriske udviklingsarbejde som ideal for strategier mod fagets fremtidige praksis.  

udvikler et handlingsrum, for de strategier der knytter sig til det arkitektoniske udsagn som kunstnerisk virksomhed i     
kulturel forståelse – teoretisk viden – faglig formåen.  

opbygger et handlingsrum for de nødvendige kompetencer i spændingsfeltet imellem de kulturelle og tekniske aspekter,   
der knytter til fagets praksis.  

kvalificerer et handlingsrum, hvor der skabes fortrolighed mellem abstraktionen og konkretiseringen i en søgen efter nye  
strategier i innovative faglige sammenstillinger.  

Vi skal være og eksperimentere  i den usete virkelighed  

-  med lysten og evnen  til at finde os selv. 

                                                                       - Jan Søndergaard    

                                                                         Professor og Studieleder 

Profil 

Afdelingen 

  

  

  

  

     

Faglig karakteristik 

Afdelingen 

  

  

  

  

Undervisningens mål 

Afdelingen 
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Studiet 

Afdelingen har som sit klare mål, at kvalificere den enkelte studerende mod en 
innovativ praktisering i faget som en kunstnerisk udvikling fra et kontekstuelt 
udgangspunkt. 

I forlængelse af afdelingens faglige karakteristik og målsætning for
undervisningen tilrettelægger afdelingen et studie, der perspektiverer den
enkeltes studerende til et livslangt karriereforløb. 

Studiet sammensættes med aktører i og udenfor KA, for at inspirere til 
opgaveløsninger i sammen-stillingen mellem teori og praksis. 

Studiet knytter sig til eksperiment med udgangspunkt i en højnelse af
bygningskunsten i forsøget på at forny traditionen. 

Øvelsesopgaverne sammensættes med henblik på nye strategier rettet mod en 
kvalificering af fagets nuværende praksis. 

 

Praksis 

Arkitektens forudsætninger for, at udøve og kvalificere arkitekturen, er under 
konstant forandring i takt med den generelle udvikling i det omgivne samfund. 

Forandringer der kontinuerligt influerer på de helt centrale forudsætninger for 
udformningerne i det arkitektoniske univers, herunder prioriteringer i og 
omkring de kulturelle og sociale aspekter med referencer til vores 
selvopfattelse og de traditioner der knytter sig til dette begreb. 

Forandringer der således spørger ind til vores kompetencer og i den
forbindelse ikke mindst vores arkitektfaglige formåen med frihed og mulighed
for at agere og prioritere disse i udformningen af arkitekturens rum. 

 

Forandring i praksis 

I nyeste tid har vi oplevet en udvikling, der med baggrund i en dynamisk 
byggeaktivitet har ført til omorganiseringer i de sædvaner, vi tidligere 
refererede til. 

Nye rådgivningsformer der ikke mindst har bidraget til afståelser af normal 
arkitekt praksis i og omkring betydningsfulde kompetenceområder. 

I første omgang afståelser i forbindelse med ideoplæg, programmering og
skitsering. 

Generelt en afståelse af arkitektfaglig indflydelse under de tidlige
planlægningsfaser der optræder omsiggribende til nu i stigende grad også at 
indbefatte afståelser i forbindelse med traditionelle arkitektarbejder indenfor 
projekteringen og repræsentationen af samme. 

En udvikling der er forårsaget af ændringer i kompetencefordelingen, 
rådgivergrupperne, de udføren-de og rådgiveren imellem. 

En udvikling der i stigende grad eliminerer arkitektens råderum, herunder ikke 
mindst begrænsningen i muligheden af at udvikle kontekstuel innovativ 
bygningskunst. 

 

Afdelingens prioriteringer af kompetencer i relation til praksis 
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De nuværende forandringer i fagets praksis er ikke forenelig med afdelingens 
forestilling om arkitekten, der qua sit talent for at formgive i organiseringen af 
programmet og qua sine opbyggede kompetencer i helhedsbegrebet naturligt 
overdrages den nødvendige frihed for, at kunne varetage den kunstneriske 
dimension i samarbejdet om en planlægnings- og byggeopgave indenfor alle 
faser. 

Arkitekten som generalist, hvis kompetence er i stand til at inspirere til 
samarbejde parterne imellem mod en arkitektonisk fornyelse af det 
arkitektoniske rum, på alle niveauer og, indenfor alle skalatrin i hver enkelt 
byggesag. 

Det er derfor afdelingens erklærede mål, at videreudvikle det arkitektoniske
handlingsrum med henblik på en tilbagevenden til større kompetencebeføjelser
i forbindelse med den fremtidige praktisering af faget. 

En nøje planlagt opbygning af kompetencen de enkelte årgange og studerende 
imellem der har som klar forudsætning at bidrage til forståelsen af og 
forudsætningerne for en arkitektonisk fornyelse. 

En holistisk beherskelse af fagets udøvelse i arkitekturens sammenstillinger fra 
en kulturel selvfor-ståelse mod innovative tektoniske fornyelser. 

En højnelse af vores arkitektkompetence der evner, at lade sig inspirere af den 
kompleksitet der er bundet til såvel de abstrakte som de konkrete billeder i 
vores kontekst. 

Undersøge de muligheder og modstande der ligger i programmets
organisering, bygningsfysikkens sammenstillinger, processens optimeringer 
etc. 

Tilsammen parametre og forudsætninger for en egentlig formgivning, der 
såfremt de udfoldes i en forøget faglighed vil udvikle den frihed, der er os 
påtvunget hvis vi skal tolke videre på den særlige identitet, der er knyttet til 
vores sociale og kulturelle tradition generelt og en højnelse af vores faglighed 
specifikt. 

  

På denne baggrund ønsker afdelingen at fremstå som et netværk af
kompetencer for at kvalificere et handlingsrum, der styrker den enkelte
studerendes mulighed for, at genopbygge og videreudvikle arkitektens 
centrale position i udviklingen af arkitekturen som bygningskunst. 
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Bliv arkitekt 

 

Drømmer du om at blive arkitekt?  
Har du altid været fascineret af smukke bygningsværker? Er du interesseret i, 
hvordan man bedst indretter et hus, et bycentrum eller en park? Måske er det 
design af brugsting, som du synes er spændende? Eller restaurering af gamle 
bygninger og byfornyelse? 

Arkitekter arbejder med netop den slags ting. Og arbejdet kræver både 
kreativt fokus og faglig viden samt forståelse for kulturelle og 
samfundsmæssige forhold.

En to-delt uddannelse   
Arkitektuddannelsen er delt op i en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig 
kandidatuddannelse. 
Bacheloruddannelsen er en selvstændig uddannelsesdel, der både åbner 
mulighed for at få job eller fortsætte på kandidatuddannelsen – både her og 
andre steder. 

Når du har bestået kandidatuddannelsen kan du kalde dig cand. arch. og 
melde dig ind i Akademisk Arkitektforening, som tilføjer kvalitetsmærket maa. 
til din titel.  

Studiets form og indhold  
Vil du vide mere om studiets indhold, unikke arbejdsform og studiemiljø, kan 
du læse mere her. 
Desuden kan du læse mere om skolens 9 studieafdelinger her.

Optagelse 
Læs mere om optagelse på bacheloruddannelsen her. 
Læs mere om optagelse på kandidatuddannelsen her.

Hjemmeopgaven 2009  
Hjemmeopgaven for 2009 vil du kunne finde her ca. 1.februar 2009. Du kan 
finde opgaven for 2008 i folderen 'Optagelse - 2008', men vær opmærksom 
på, at alle frister o.a. er for optagelsen 2008. Download folderen her. 

Fra 1. september 2009 optager arkitektskolen tillige studerende på en 
engelsksproget kandidatuddannelse. Yderligere oplysninger om denne vil 
kunne findes på skolens hjemmeside fra 1. november 2008. 

  

 

 

 
Se filmen fra 'Hvad kan jeg 
blive?' om uddannelsen på 
Kunstakademiets 
Arkitektskole. 

Kan ses med Windows Media 
Player. 

Her kan du læse interviews 
med 2 færdiguddannede 
arkitekter.  

Åbent Hus 

Den 15. januar 2009 er der 
Åbent Hus for ansøgere i 
2009. Det foregår i aud 2 kl. 
14, og du vil kunne møde både 
studerende og lærere fra 
Arkitektskolen.  

Har du lyst til at læse om 
vejen til det første job?  
I Arkitektforeningens blad ARK 
Fokus (4/07) finder du en 
nyuddannets dagbog. 
Download her.  

Se desuden mere på 
www.arkitektforbundet.dk  
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Byggeledelse 

En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse 
tager udgangspunkt i byggeriets faser fra idefasen, hvor de første tanker om et bygværk og dets brug opstår, 
over projekterings- og opførelsesfaserne til brugsfasen, hvor opgaven er knyttet til administration og 
vedligeholdelse af bygværket. Ud over rent tekniske fagområder dækker Byggeledelse derfor fagområder som 
organisation, økonomi, projektledelse, arbejdsmiljø, logistik og informationsteknologi. Det er altså helheden i 
byggeprojektet og i byggevirksomheden, der er i fokus.  

 

Samspil med erhvervslivet 

Projektarbejderne i byggeledelsesstudiet gennemføres i tæt samarbejde med virksomheder og videncentre inden 
for byggebranchen, ligesom der er tæt forbindelse til de udviklingstiltag, der er i gang inden for den danske 
byggesektor. Erfaringer viser at det problemorienterede projektarbejde i samspil mellem studerende og 
virksomhed er givtigt og lærerigt for begge partere. Som studerende får man lidt "beskidte fingre" og lærer 
hvordan virkeligheden ikke altid afspejler gældende teori. Virksomheden derimod får helt nye og friske øjne rettet 
mod nogle af de problemer og udfordringer, som hverdagen og fremtiden byder på. 

 
7. semester : Byggeprojektet i fokus 

Udgangspunktet på 7. semester er produktion i byggesektoren. Det kan være den produktion, der foregår i 
forbindelse med et enkelt projekt på en byggeplads eller i en projekterende virksomhed, men semesteret kan 
også fokusere på mere industrielle produktionsformer, som man møder f.eks. på betonelementfabrikker og 
vinduesfabrikker. Projektgruppen analyserer i detaljer den produktion, der foregår, herunder de opgaver, der 
løses af de enkelte interessenter i projektet og deres indbyrdes samarbejde. På basis af de 
uhensigtsmæssigheder, som analysen afdækker, udvikles/justeres et eller flere systemer til ledelse af 
produktionen. Afhængig af produktionens størrelse og natur kan ledelsessystemet begrænses til at omfatte 
enkelte ledelsesopgaver, f.eks. tidsstyring, ressourcestyring eller kvalitetsstyring. Det undersøges i hvilken grad 
øget anvendelse af IT-værktøjer kan støtte ledelsessystemet. 

8. semester : Byggevirksomheden i fokus 

Rådgivende ingeniørvirksomheder, entreprenørvirksomheder og byggevareproducenter er i centrum for projekt-
arbejdet på 8. semester. Her skal der opbygges et velfungerende ledelsessystem for virksomheden som helhed, 
baseret på grundige analyser af, hvordan de eksisterende ledelses systemer fungerer, og der skal gøres rede for, 
hvordan de nye systemer skal indføres i virksomheden. Igen er der rig mulighed for at anvende 
informationsteknologi, når det nye ledelsessystem skal opbygges. Eksempelvis kan et system opbygges, der 
sikrer, at erfaringer vedrørende omkostninger fra det enkelte byggeprojekt gemmes systematisk, så de kan 
genbruges ved et senere byggeri. 

9. semester : De mange muligheder 

Specialet i Byggeledelse er også praktisk orienteret. Mange studerende vælger at anvende 9. semester til en 
praktikperiode hos en virksomhed i byggebranchen. I denne periode indgår studerende i det daglige arbejde med 
at lede en byggesag, og der udarbejdes rapporter, der rummer beskrivelser og analyser af arbejdet. Der er gode 
muligheder for at tilbringe praktiktiden i udlandet og hidtil har der været praktikanter både i Centralamerika, 
Afrika, Asien og Europa. Studerende kan også vælge et mere sædvanligt semesterforløb med kurser og et projekt 
med fokus på byggevirksomheders nytænkning og muligheder for at udnytte de nye ideer. En tredje mulighed er 
et studieophold ved et udenlandsk universitet. Endelig kan studerende vælge at anvende 9. semester som et 
forprojekt til udarbejdelse af et afgangsprojekt, der så udarbejdes på 10. semester. 

10. semester : Afgangsprojektet 

Afgangsprojektet udarbejdes på 10. semester. Her arbejdes i grupper på op til 3 studerende. Af eksempler på 
emner for afgangsprojekter kan nævnes: 

• Effektivisering af byggeprocessen visualiseret ved spillet Plan Byg 
• Anvendelse af Partnering til effektivisering af byggeprocessen 
• Videnledelse i byggebranchen - håndtering af byggefaglig viden og erfaring 
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• Værdibaseret samarbejde i projektorganisationer 
• Anvendelse af metadata i byggeriet, dvs. hvordan information struktureres og håndteres i byggeprocessen. 
• Vinterbyggeri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yderligere information om projekter og kurser 

Projekt på 7. semester - Projektledelse  
Kurser på 7. semester  

Projekt på 8. semester - Virksomhedens ledelsessystemer  
Projekt på 8. semester - Virksomhedens ledelsessystemer  
Kurser på 8. semester  

Projekt på 9. semester - Strategisk udvikling  
Projekt på 9. semester - Strategisk udvikling  
Projekt på 9. semester - Strategisk udvikling  

Projekt på 10. semester - Afgangsprojekt  
Projekt på 10. semester - Afgangsprojekt  
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Byggeri & Anlæg, Civilingeniør 

Der er ingeniører med i et byggeri fra de første løse streger, til det står færdigt og er klar til brug. 

Byggeriets faser  

Som bygningsingeniør består dine opgaver i at omsætte planer og visioner til tegninger og derfra til konkrete 
bygninger. Du skal foretage beregninger af bygningens stabilitet og holdbarhed, og du skal sikre, at bygningen 
får et godt indeklima og et lavt energiforbrug. Herefter kan selve byggeriet gå i gang med alt, hvad det kræver af 
styring og koordinering. 

Fremtidens byggeri  

Hvis du kunne tænke dig at være med til at realisere fremtidens byggerier, broer og veje samt være med til at 
sikre gode miljøforhold i åer og fjorde, så er Byggeri & Anlæg noget for dig. Du skal have lyst til at anvende 
matematik som et redskab, ligesom du ret hurtigt vil erfare, at computeren er uundværlig både til beregninger, 
design og kommunikation. 
 
 

 

  

Se og hør mere om uddannelsen. 
Se film fra uddannelsen.
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Kandidat 

Hvis du vil have en kandidatuddannelse, skal du udover den 3-årige bacheloruddannelse læse 2 år mere inden 
du bliver civilingeniør. 

I Aalborg kan du på kandidatuddannelsen vælge mellem fem specialiseringer inden for Byggeri & Anlæg: 

Bygge- & Anlægskonstruktion 
Byggeledelse 
Indeklima & Energi 
Vand & Miljø 
Vej & Trafikteknik 

Som civilingeniør bliver du kvalificeret til at varetage nationale og internationale erhvervsfunktioner inden for 
Bygge- og Anlægsområdet, hvor du:  

løser komplicerede tekniske problemer under inddragelse af naturvidenskabelig og teknologisk viden. 
kan deltage i planlægning, realisering og styring af komplekse teknologiske systemer og herunder være i 
stand til at inddrage samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser i 
løsningen af tekniske problemer. 
kan indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge. 
kan deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde og deltage i den teknologiske udvikling. 
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