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Forord 
 

Oplevelsesøkonomi er en hastigt voksende branche i hele den moderne verden. I vores del af 

verden er dens betydning blevet mere tydelig inden for de seneste årtier. Udbredelsen af markedet 

til at omfatte hele kontingentet, har givet medvirket til at forstærke udviklingen. At fastholde og 

udnytte potentialet kræver kvalitet og nye tankegange og løsninger.  

New Age of Sport Management Education in Europe (NASME), er en undersøgelse af de 

nuværende kompetencekrav, der fremføres af repræsentanter for branchens mange forskellige 

nicher. Med afsæt i disse, har vi desuden afkodet de fremtidige ønsker til kompetente 

medarbejdere i fremtidens sport- og event branche. 

Arbejdet med at kortlægge disse kompetencer skal ses i lyset af den rivende udvikling, der er sket 

indenfor branchen i de seneste årtier. Behovet for faguddannede inden for sport management er 

vokset voldsomt og kravene til medarbejdernes kompetencer er under stadig udvikling. For at løfte 

denne opgave kræves et tæt samspil mellem uddannelser og branchen. Resultaterne af NASME- 

undersøgelsen kan forhåbentlig skabe et frugtbart samspil.   

Den danske sport- og eventbranche er forandret fra den idebaserede foreningsverden til en 

verden, hvor forretningsperspektivet er mere tydeligt. Man kan tale om tredje generationsstadiet i 

nogle af sportsgrenene, andre er på vej gennem afslutningen af første eller anden generation. 

I Danmark blev sport management uddannelser etableret som et resultat af en første undersøgelse 

af den professionelle sport og event verden. AEHESIS undersøgelsen (Fröberg et. al., 2004) viste 

vejen til en ny uddannelse i Danmark, sammen med en lang række europæiske lande. 

Det er vores håb, at vi med denne korte opsummering af de væsentligste resultater fra den 

samlede danske undersøgelse, (Nørgaard et. al., 2019), kan inspirere både uddannelsessystemet 

og branchen til et tættere samspil med forandringer til gavn for den fremtidige sport- og 

eventbranche. 

De danske resultater er fremkommet som en del af et Erasmus+ samarbejde mellem 9 lande. 

Netop dette har betydet af de særlige danske forhold er blevet mere tydelige. Se mere herom på 

www.nasme.eu 

God fornøjelse med læsningen. 
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Introduktion  
 

New Age of Sport Management Education in Europe (NASME) undersøgelsen er en europæisk 

Erasmus+ undersøgelse, der er fortaget i perioden 2017-19 med formålet om at identificere 

fremtidens kompetencebehov i Sport Management branchen på tværs af Europa. Ni lande har 

været involveret i projektet, hvilket har bidraget til den fælles rapport.  

Denne publikation har til formål at give et dansk overblik over kompetencebehovet i Sport 

Management branchen, hvorved der afgrænses til kun at have fokus på de danske resultater.  

 

NASME undersøgelsens ni repræsentanter 

Danmark, Professionshøjskolen UCN 
Norge, 
Finland, 
Tjekkiet,  
Tyskland, 
Litauen  
Frankrig 
Grækenland 
Spanien 

 

 

Det overordnede formål med undersøgelsen, er at skabe et bedre match mellem uddannelse og 

arbejdsmarkedet. For at kunne gøre det, så kræver det en kortlægning af fremtidens 

kompetencebehov, hvilket gøres via et veldokumenteret vidensgrundlag. Målet er at opkvalificere 

Sport Management branchen via en relevant Sport Management uddannelse der udvikler 

kvalificerede og målrettede dimittender til branchen.  

 

 
 

Ønske om at 
skabe et bedre 
match mellem 
uddannelse og 

arbejdsmarkedet 

At forudsige 
fremtidens 

kompetencekrav 
i Sport 

Management 
branchen

Opkvalificere 
branchen, 

relevante jobs til 
studerende.  
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Vidensgrundlaget  
 

NASME-undersøgelsen er en kortlægning af kompetencebehovet i Sport Management branchens 

fire sektorer, der er inddelt på følgende måde.  

 

 

 

Vidensgrundlaget er skabt på baggrund af en kvalitativ og kvantitativ dataindsamling, med afsæt i 

68 danske respondenter på ledelsesniveau i den danske Sport Management branche.  

 

Den kvantitative dataindsamling 

Dataindsamling I:  
 

Svaret på 25 spørgsmål, samt evalueret egne 
kompetencer 

Dataindsamling II:  Vurdering af de væsentligste fremtidige 
kompetencer i branchen 

Den kvalitative dataindsamling 

Dataindsamling III: Interview med respondenter fra hver sektor 
med formålet om, at kvalificere de kvantitative 
resultater.  

 

Foruden denne mini-rapport, er resultaterne afrapporteret i tre nationale delrapporter, der ligger til 

grund for den fælles europæiske rapport, der kan findes på www.nasme.eu  

Sport 
Management 

Branchen

Sektor 1: Klubber

(Prof. og non-profit 
klubber)

Sektor 2: 
Organisationer & 

Forbund

(Nationale 
idrætsorganisationer 

og forbund)

Sektor 3: Det 
offentlige

(Statslige og 
kommunale 

arbejdspladser) 

Sektor 4: Det private 

(Private aktører inden 
for branchen)
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NASME undersøgelsens resultater 
 

I dette afsnit præsenteres undersøgelses kvantitative resultater, der har til formål at skabe et 

overblik over kompetencebehovet i Sport Management branchen. Der tages her udgangspunkt i 

fem resultater: 

1. Nuværende kompetencer 

2. Fremtidige kompetencer 

3. Kerne kompetencer 

4. Nye særlige kompetencer 

5. Sektor specifikke kernekompetencer  
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Nuværende kompetencer  
 

Resultaterne af de nuværende kompetencer, indikerer respondenternes evaluering af egne 

kompetencer i forhold til undersøgelsens 72 kompetencer, hvor de har vurderet de enkelte 

kompetencer ud fra en score på 1 til 5 (1 = weak; 5 = excellent). De højest ratede nuværende 

kompetencer er angivet her:  

 

Position Kompetence Score 

1 Evne til at arbejde selvstændigt 4.29 

2 Samarbejde 4.17 

3 Vilje til succes 4.14 

4 Planlægnings kompetencer 4.10 

5 Mundtlig kommunikation 4.03 

6 Social intelligens 4.03 

7 Evne til at arbejde i et tværfagligt team  3.98 

8 Kapacitet til at tilpasse sig nye situationer 

(fleksibilitet) 

3.93 

9 Serviceorientering 3.91 

10 Problemløsnings kompetencer 3.86 

10 Beslutningstager kompetencer  3.86 

10 Forståelse for kulturer og vaner 3.86 

 

Ovenstående kompetencer kan opsummeres i følgende kategorier: 

 

1) Personlige kompetencer 
For det første er personlige kompetencer som evnen til at arbejde selvstændigt og viljen til succes, 

hvilket tyder på, at du som medarbejder i sportsbranchen skal have en stærk selvtillid og 

selvforståelse. Dette indebærer også en forandringsparathed, hvor man som medarbejder formår 

at agere og tage beslutninger i fleksible arbejdssituationer. 



  Side 9 

2) Relationelle kompetencer 
For det andet skal medarbejderne have kompetence til at arbejde i et tværfagligt team med stærke 

samarbejdskompetencer. Dette indebærer social intelligens og gode kommunikationsegenskaber.   

3) Metodiske kompetencer  
Derudover skal medarbejder også besidde nogle metodiske kompetencer, som her udtrykkes via 

problemløsnings- og planlægningskompetencer, der er en forudsætning for at kunne arbejde i en 

forandringsorienteret virkelighed.  

4) Faglige kompetencer  
Endelig er der de faglige kompetencer, hvor en serviceorienteret tilgang til brugere/kunder/borgere 

er essentiel, hvilket kombineres med betydningen af at have kendskab til feltets kulturer og vaner 

og tankesæt.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Side 10 

Fremtidige kompetencer  
 

De fremtidige kompetencer angiver respondenternes vurdering af kompetencernes væsentlighed i 

et 10-årigt fremtidsperspektiv. Kompetencerne er igen vurderet ud fra en scorer på 1 til 5 (1 = 

weak; 5 = excellent). De højest ratede fremtidige kompetencer er angivet her:  

 

Position Kompetence Score Ny/Gentagende  

1 Samarbejde 4.52 G 

2 Networking 4.46 N 

3 Kapacitet til at anvende viden i praksis 4.36 N 

4 Digital markedsføring 4.32 N 

4 Anvendelse af sociale medier i jobbet 4.32 N 

6 Viljen til succes  4.23 G 

6 Evne til at arbejde selvstændigt 4.23 G 

8 Evnen til at konkludere på undersøgelses 

data 

4.18 N 

9 Evne til at arbejde i et tværfagligt team  4.16 G 

10 Ledelse af frivillige  4.14 N 

 

1) Relationelle kompetencer 
De to højest ratede kompetencer her begge et afsæt i de relationelle kompetencer, hvorved 

vigtigheden af at kunne samarbejde og arbejde i et tværfagligt team er essentielt i fremtiden. 

Derudover er er evnen til at kunne networke også væsentlig, hvorved de relationelle kompetencer 

er afgørende.  

2) Metodiske kompetencer  

I fremtiden vil vigtigheden af at kunne anvende viden i praksis øges, hvilket suppleres af at evnen 

til at kunne konkludere på undersøgelses data. At kunne arbejde praksisorienteret baseret på 

konklusioner, der er funderet i et vidensgrundlag, vil fremadrettet være en væsentlig kompetence. 

3) Faglige kompetencer  
I forhold til de faglige kompetencer, er det tydeligt at digitaliseringsaspektet i form af digital 

markedsføring og anvendelse af sociale medier vil få en større rolle i fremtiden, hvilket også stiller 

krav til medarbejdernes digitale evner. Derudover er ledelse af frivillige en væsentlig kompetence, 
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som også karakterisere branchen, idet store dele af i sektoren er drevet af frivillige (Elmose-

Østerlund, 2016).  

4) Personlige kompetencer 
Viljen til succes er stadig en væsentlig personlige kompetencer fremadrettet, og tegner et billede af 

vigtigheden af at have en passion for at kunne begå sig i branchen. Det er ligeledes essentielt at 

besidde evnen til at arbejde selvstændigt, hvorved det ikke kun handler om at kunne samarbejde 

jævnfør de rationelle kompetencer, men også at kunne træffe selvstændige beslutninger.  
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Kerne kompetencer  
 

Forankret i de identificerede nuværende og fremtidige kompetencer, er det nu muligt at udpege 

sport management branchen kerne kompetencer, som kan betegnes som værende branchens 

best-performance kompetencer. Man kan med andre ord betragte kernekompetencerne, som 

værende branchens unique selling propositions (USP), hvorved disse er essentielle at have in 

mente for branchens interessenter, når der uddannes og ansættes nye kandidater.  

De ti kompetencer der har et gennemsnit over 4.0 er listet er herunder:  

 

Position Kompetence Score 

1 Samarbejde 4.35 

2 Evne til at arbejde selvstændigt 4.26 

3 Viljen til succes  4.19 

4 Networking 4.12 

4 Planlægnings kompetencer 4.10 

6 Evne til at arbejde i et tværfagligt team 4.07 

6 Mundtlig kommunikation 4.05 

8 Social intelligens 4.04 

9 Kapacitet til at tilpasse sig nye situationer 

(fleksibilitet) 

4.00 

10 Kapacitet til at omsætte viden i praksis 4.00 

 

1) Relationelle kompetencer 
Fem ud af de ti kompetencer kan betragtes som værende relationelle: samarbejde, networking, 

evne til at arbejde i et tværfagligt team, mundtlig kommunikation og social intelligens.  

2) Personlige kompetencer 

Tre af de identificerede kernekompetencer kan grupperes som personlige kompetencer: evne til at 

arbejde selvstændigt, viljen til succes og kapacitet til at tilpasse sig nye situationer (fleksibilitet).  

3) Metodiske kompetencer 
De sidste kernekompetencer er: planlægnings kompetencer og kapacitet til at omsætte viden i 

praksis.  
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Til forskel fra de to forrige tabeller, så er de faglige kompetencer ikke repræsenteret i 

kernekompetencerne. Når man kigger på kernekompetencerne, så er det tydeligt at disse ikke er 

specielle sport management relaterede kompetencer, men mere generiske relationelle og 

personlige kompetencer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Side 14 

Nye særlige kompetencer  
 

Denne kompetencetype er generet på baggrund af differencen mellem de nuværende og 

fremtidige kompetencers score. De nye særlige kompetencer er ikke nødvendigvis dem som 

scorer højest i fremtiden, men bør videreudvikles i den fremadrettede Sport Management 

uddannelse, mens dette også er fagligheder som branchen bør intensivere sit fokus på. De nye 

særlige kompetencer danner derfor også grundlag for de særlige tendenser der er gældende i 

branchen.  

 

Position Kompetence Score 

1 Digital markedsføring 1.27 

2 Evnen til at udnytte big data 1.26 

3 Anvendelse af virtuelle medier / platforme i jobbet 1.00 

4 Salgs kompetencer 0.93 

5 Anvendelse af sociale medier i jobbet 0.90 

6 Kunderelations håndtering (CRM) 0.88 

7 Evne til at konkludere på undersøgelses data 0.78 

8 Databehandlings kompetencer 0.73 

9 Kapacitet til at omsætte viden i praksis 0.71 

9 Sponsorarbejde 0.71 

 

1) Faglige kompetencer 

Syv ud af de 10 identificerede nye særlige kompetencer betragtes som værende faglige 

kompetencer: digital markedsføring, evnen til at udnytte big data, anvendelse af virtuelle medier / 

platforme, salgs kompetencer, anvendelse af sociale medier i jobbet, kunderelations håndtering 

(CRM) og sponsorarbejde.  

De syv kan fagligheder kan ydermere sammenfattes i digitale kompetencer (digital markedsføring, 

evnen til at udnytte big data, anvendelse af virtuelle medier / platforme og anvendelse af sociale 

medier i jobbet) og kommercielle kompetencer (salgs kompetencer, kunderelations håndtering 

(CRM) og sponsorarbejde), hvilket danner grundlag for nogle af de gennemgående tendenser der 

ses i NASME undersøgelsen (side xx).  
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2) Metodiske kompetencer 
De resterende tre nye særlige kompetencer anses som værende metodiske: evne til at konkludere 

på undersøgelses data, databehandlings kompetencer og kapacitet til at omsætte viden i praksis.  
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Sektor specifikke kerne kompetencer 
 

I dette afsnit sammenlignes de fire sektorens ti højest ratede individuelle kerne kompetencer. Det 

har i alt givet 19 kompetencer. Kompetencerne samarbejde og evne til at arbejde selvstændigt er 

fælles for alle fire sektorer, hvilket ikke er overraskende, da begge kompetencer også scorer højest 

i den generelle kerne kompetence måling (side xx).  

Fem kompetencer er fælles i tre af sektorerne, hvor der især ses et stor overlap mellem klubberne 

og det private, der har otte af kompetencerne fælles. Dette er ikke overraskende, da mange af de 

professionelle klubber også operere i den private sektor. Derudover har den offentlige og den 

private sektor syv overlap.  

Oversigten giver desuden et indblik i de enkelte sektorers særkende, da syv af de identificerede 

kompetencer er unikke for den enkelte sektor.  

Generelt set er der mange overlap mellem sektorerne, hvilket styrker argumentet for en fælles 

Sport Management uddannelsen. Samtidig giver tabellen også et indblik i sektorernes 

forskellighed, hvorved man som uddannelse og arbejdsgiver bør være opmærksom på hvilke 

kompetencer der er relevante i hvilke jobs. Tabellen kan derfor bruges til at tegne en profil for den 

enkelte sektors fremtidige medarbejder, som bør besidde disse kompetencer.   

 

Klubber Organisationer og 

forbund 

Det offentlige Det private 

Samarbejde 

Evne til at arbejde selvstændigt 

Vilje til succes Vilje til succes  Vilje til succes 

Evne til at arbejde i et 

tværfagligt team  

Evne til at arbejde i et 

tværfagligt team 

Evne til at arbejde i et 

tværfagligt team 

Mundtlig kommunikation  Mundtlig kommunikation Mundtlig kommunikation 

Planlægnings 

kompetencer  

Planlægnings 

kompetencer Planlægnings kompetencer 

Networking Networking  Networking 

 

 

Kapacitet til at omsætte 

viden i praksis 

Kapacitet til at omsætte 

viden i praksis 

 

Kapacitet til at tilpasse 

sig nye situationer 

(fleksibilitet) 

Kapacitet til at tilpasse 

sig nye situationer 

(fleksibilitet)  
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 Lederskabs kompetencer  Lederskabs kompetencer 

Social inteligens   Social inteligens 

 

Beslutningstager 

kompetence  

Beslutningstager 

kompetence 

  

Problemløsnings 

kompetencer 

Problemløsnings 

kompetencer 

Sponsorarbejde 

  

 

Skriftlig kommunikation 

  

 

 

Forståelse af 

betydningen af sport og 

fysisk aktivitet i 

samfundet 

 

 

 Ledelse af frivillige 

 

 

 

 

Serviceorientering  

 

 

Event lederskab  
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Tendenser i Sport Management branchen 
 

I den kvantitative dataindsamling vurderede respondenterne deres jobs påvirkning af 

kommercialisering, digitalisering og internationalisering. Tallene angiver hvor mange der mener at 

disse tendenser vil påvirke deres arbejdsområde i fremtiden:  

 

Alle sektorer 

Kommercialisering 87 % 

Digitalisering 92 % 

Internationalisering 75 % 

 

Det er tydeligt, at især digitalisering og kommercialisering stadigvæk vil have en stor indflydelse på 

det fremtidige arbejdsmarked, og betragtes derfor som en mega trends i den danske Sport 

Management branche. Dette understøttes af de nye særlige kompetencer på side xx, hvor mange 

faglige kompetencer kunne grupperes som digitale og kommercielle.   

Den største afvigelse mellem sektorerne er mellem den offentlige sektor og det private 

arbejdsmarked:  

Den offentlige sektor 

Kommercialisering 80 % 

Digitalisering 67 % 

Internationalisering 60 % 

 
Her er det især signifikant, at alle respondenterne i den private sektor indikerer at 

kommercialisering er et område der vil påvirke deres arbejdsområde i fremtiden. Dette er ikke 

nødvendigvis overraskende, da kommercialiseringsaspektet er selve eksistensgrundlaget for 

mange private virksomheder.  

Internationalisering vurderes generelt set lavere, kun den private sektor har ratet denne på niveau 

med de øvrige trends.  

 

Digitalisering og kommercialisering  
Baseret på de kvalitative interviews, bekræfter respondenter i alle sektorer vigtigheden af at kunne 

arbejde med den digitale værktøjskasse i henhold til digitaliseringen. Det handler om at give 

kommende medarbejder redskaber til at kunne strukturer de mange digitale muligheder, således 

dette kan anvendes i forhold til kommunikation og kommercialisering. Digitalisering er herved en 

forudsætning for at kunne øge det kommercielle potentiale: 

 ”de unge har en hel anden tilgang til digitalisering, sociale medier og sådan noget, 

som vi andre ikke kan, fordi de er langt foran os. Men det handler om at give dem nogle redskaber 

til hvad de faktisk kan bruge det til og hvordan man kan kommunikere.” Repræsentant fra den 

offentlige sektor. 

 ”Kan vi blive bedre til at udnytte det digitale, til vores kommercielle værdi, kunne man 

godt forestille sig at der kunne ligge en spændende udfordring” Repræsentant fra klubberne.  

Den private sektor 

Kommercialisering 100 % 

Digitalisering 92 % 

Internationalisering 92 % 
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Dette suppleres desuden af vigtigheden af at kunne håndtere de digitale datamængder der er 

tilgængelige:  

 ”at kombinerer oplevelsesøkonomi og den kommercielle tilgang med data og 

digitaliseringen, det er noget som vi kommer til at se i langt højere grad (…) man flytter 

beslutningsgrundladet fra mavefornemmelsen til hjernen” Repræsentant fra den private sektor  

Kigger man udelukkende på kommercialiseringen, så fremgår det at denne trend er 

gennemgående i sektorerne, hvor især det kommercielle potentiale nævnes: 

 ”Vi er ikke dygtige nok til at kapitalisere vores brand, så der har vi nogle kommercielle 

udfordringer til at få det gjort”. Repræsentant fra klubberne 

 ”Når jeg sidder og kigger på en klub, hvor at et spillerkøb på 10 eller 15 millioner 

kroner ikke gør den store forskel, så synes jeg det er lidt interessant at sammenligne med deres 

kommercielle afdeling. Den er ofte dårligt besat eller har ikke ressourcer nok eller kvalificerede 

medarbejdere (…) jeg vil gerne udfordre lidt og sige: Hvis man nu kunne reducere spillerkøb f.eks. 

med 5%, og frigøre noget økonomi til at styrke eksempelvis den kommercielle afdeling, hvad vil det 

så kunne betyde? Det gad jeg godt at udfordre nogen på. ” Repræsentant fra den private sektor 

Begge citater indikerer at der er et potentiale i at arbejde mere målrettet med de kommercielle 

aktiviteter, hvilket jævnfør repræsentanten fra den private sektor, også kræver investeringer i 

kompetente medarbejdere.  

 

Kommercialisering  
Selvom den kvantitative data indikerer at den offentlige sektor ikke er ligeså berørt af 

kommercialiseringsaspektet, så er der alligevel tendenser der gør at denne sektor også bliver mere 

og mere kommerciel: 

 ”Kommercialisering er et afgørende perspektiv, fordi de events, der tilrettelægges, 

medfinansieres af sponsorer, der oftest regionale eller lokale. De store events sponsoreres også af 

nationale firmaer. Vi ville aldrig kunne løfte opgaverne, uden at have en betydelig medfinansiering 

fra private virksomheder.” Repræsentant fra den offentlige sektor 

Der er ingen tvivl om, at det offentlige er en stor spiller på eventmarkedet, både som initiator og 

medspiller. Det tyder på at eventområdet har forandret sig gennemgribende inden for det sidste 

årti. Når det er sket, er der en forklaring i at det offentliges fokus på det kommercielle aspekt er 

forandret. Positive analyser af events afledte effekter kan have understøttet dette 

handlingsmønster. 

I forlængelse af dette, tegner der sig også et billede af, at idrætsorganisationer og forbund er 

involveret i kommercialiseringstendensen:  

 ”Vi er nødt til som en halvoffentlig virksomhed at entrere med store sponsorer og 

indgå i samarbejde med andre offentlige instanser. Vi samarbejder med de store idrætskommuner 

i landet omkring faciliteter og arbejdsvilkår for elitesporten.” Repræsentant fra organisation og 

forbund 

 



  Side 20 

Internationalisering 
I forhold til internationaliseringstendensen, så er det især den private sektor der har rangeret dette 

højt, hvilket støttes op af vigtigheden af sprogfærdigheder: 

 ”Da deltagerne kommer fra hele Europa, er det nødvendigt med gode engelske 

sprogfærdigheder, sammen med kendskab til de nordiske sprog. Kulturforståelse er vigtig, fordi det 

er en individuel spil, hvor trygge rammer gør en forskel”. Repræsentant fra den private sektor 

Dette suppleres endvidere af en repræsentant fra den offentlige sektor, der på trods af den laveste 

rating af internationaliseringsaspektet, alligevel ser det som væsentligt: 

 ”Alle medarbejdere skal have sprogkompetencer, både skriftlig og mundtlig 

kommunikation, er forudsætningen for at kunne bestride et job i organisationen. Vi kigger meget på 

netop de sproglige kompetencer. Derfor vil jeg anbefale at de studerende, der vil ind i dette arbejde 

at henlægge praktikken til udlandet. Vi vælger folk der kan håndtere den internationale dimension 

fra den første dag på jobbet.” Repræsentant fra den offentlige sektor 

 

Særlige trends  
Foruden digitalisering, kommercialisering og internationalisering, så er der i den kvalitative 

undersøgelse også blevet identificeret andre særlige trends som har væsentlig betydning for 

kompetencebehovet i branchen.  

Foruden kompetencer relateret til særlig digitalisering og kommercialisering, har den danske 

undersøgelse ikke identificeret væsentlige nye faglige læringsmål. I stedet går de særlige trends 

mere i retning af de personlige kompetencer, der kræves.  

 

Personlig gennemslagskraft med relationelle kompetencer  
En gennemgående trend er et øget fokus på relationskompetencer, hvor det at kunne handle 

sammen med en mangfoldighed af personligheder, er vigtigt i arbejdslivet. De relationelle 

kompetencer handler om at kunne indgå i forskellige fællesskaber med forskellige stakeholdere på 

en professionel måde. Den personlige gennemslagskraft, der er karakteriseret ved vigtigheden af 

viljen til succes, da det handler om at udvise engagement, fordi branchen er i høj grad drevet af og 

med en passion.  

 

Praksisforståelse  
Det tillægges stor betydning at fremtidens medarbejdere kan omsætte viden til i praksis. Man skal 

kunne omsætte visioner baseret på indsamlede data og konklusioner, til konkrete tiltag, der skal 

eksekveres. Resultaterne skal optimeres gennem en evaluering af resultater og derigennem at 

udvikle en ambition om kvalitetsarbejde.  

 

Entrepreneur mind-set 
Evnen til at se nye måder at samarbejde med forskellige interessenter, samt kombinere 

eksisterende elementer til en nytænkning, der skaffer nye løsninger, vil være meget eftertragtede i 

et fremtidigt jobmarked. Efterhånden som de traditionelle måder på at skabe et kommercielt 

grundlag bliver fælleseje, opstår behovet for unikke løsninger. At være entreprenant betyder her en 
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“never ending” søgen efter nye praksis modeller, der kan eksekveres enkelt og givtigt. En evig 

søgen efter at flytte grænser er et grundlæggende vilkår. 

 

At kunne håndtere pressede situationer 
Sport Management området, er en branche hvor der er kontant afregning med jævne mellemrum. 

At fungere godt i denne virkelighed kræver en stor opmærksomhed på både helhed og detalje. 

Evnen til at kunne tilpasse sig nye situationer og løbende lave konsekvensanalyser og træffe nye 

valg på kort tid. Justeringer skal kommunikeres præcist til dem, der skal eksekvere budskaberne. 

Personligheden skal indeholde et stort rationelt, analytisk element i en følelsespræget verden med 

mange forskellige stakeholders. 

 

Projektorienteret arbejde  

I Sport Management branchen er mange virksomheders arbejde organiseret som projekter, der 

varetages af den faste stab og ad hoc medarbejdere. Derfor er det afgørende, at man som 

medarbejder har kompetencer indenfor projektledelse og besidder evnen til at arbejde i et 

tværfagligt team og samarbejde med forskellige interessenter.  

”Evnen til at etablere et teamwork og arbejde målrettet i et team. Du skal selv komme med dine 

kompetencer og bidrage til det fælles produkt, og det skal du kunne gøre i en konstruktiv måde 

sammen med andre, det er efter min mening en meget og i stingende grad en vigtig evne at have.” 

Repræsentant fra klubber 

”Det vigtigste, det er, det er at man skal kunne arbejde sammen med andre med andre 

kompetencer end ens egen (…)” Repræsentant fra organisation og forbund 
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Anbefalinger til Sport Management uddannelsen 
 

Med udgangspunkt i undersøgelses identificerede kompetencebehov og tendenserne i branchen, 

vil følgende anbefalinger være rettet mod uddannelserne inden for Sport Management. Der peges 

her på tre konkrete anbefalinger: 

 

1. Øget fokus på digital markedsføring  

2. Øget fokus på kommercialisering 

3. Øget fokus på samarbejder med praksis under uddannelse 

 

Øget fokus på digital markedsføring 
Det anbefales at der udvikles målrettede læringsforløb med fokus på de nye særlige 

digitaliseringskompetencer, hvor evnen til at udnytte big data, anvendelse af virtuelle medier / 

platforme samt anvendelsen af sociale medier i jobbet sættes i fokus. Det er vigtigt at 

læringsforløbet har fokus på de metodiske færdigheder i forhold til anvendelsen af big data, der 

danner grundlag for at kunne udnytte forskellige digitale værktøjer. Den metodiske tilgang til det 

digitale område er her essentiel, da de digitale værktøjer er under konstant forandring.  

Sport Management branchen har de sidste årti gennemgået en stigende professionalisering, 

hvorved mange aktører i alle sektorerne har bevæget sig væk fra frivillighed til at være blevet en 

industri (Kulturministeriet, 2009). Sport Management branchen har fået en øget 

markedsorientering, hvorved de idrætsaktive i dag ikke kun betragtes som medlemmer og borgere, 

men som kunder der skal serviceres og tiltrækkes.  

 

Øget fokus på kommercialisering 
I forlængelse af et øget fokus på digitaliseringskompetencerne, anbefales det at uddannelsen 

intensivere sit fokus på kommercielle kompetencer, hvor især egenskaber indenfor sponsorering, 

kundehåndtering og salg er centralt. Med den stigende andel kommercielle idrætscentre (Idan, 

2019) og professionelle aktører i og omkring sporten, så er dette en væsentlig kompetence, da det 

for mange aktører handler om at kunne gerenere en omsætning og rentabel økonomi, hvor salg og 

sponsorering er en væsentlig indtægtskilde og forudsætning for succes.  

”Der hvor jeg synes udfordringerne ligger i fremtiden, er at få kapitaliseret 

kommercialiseringsværdien. Der er lavet et hav af analyser om hvor stor en værdi og hvor stort et 

brand vores klub er, der skaber alle de seertal, men vores omsætning svarer slet ikke til det. 

Kommercialisering som en fremtidens udfordring, til at blive bedre til at udnytte vores værdi, det er 

det jeg tænker når jeg hører kommercialisering.” Repræsentant fra klubberne 

 

Øget fokus på samarbejde med praksis under uddannelse 
I bestræbelsen på at uddanne de bedst kvalificerede dimittender til Sport Management branchen, 

anbefales et øget samarbejde og involveringen af praksis i uddannelsesforløbet. Vigtigheden af at 

kunne omsætte viden i praksis kræver også læring i samarbejde med praksis, hvortil de relationelle 

kompetencer i forhold til networking og tværfagligt teamsamarbejde intensiveres:  
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”(…) måske at man som uddannelse skulle drive noget, en slags laboratorium, hvor de faktisk 

skulle drive en event eller drive en facilitet eller idræts tilbud, hvor det faktisk er en del af 

uddannelsen (…) Repræsentant fra den offentlige sektor 

”Implementer cases hvor de skal handle. Hvad vil du gøre her hvis en sponsor er utilfreds eller her 

har du en der vil af med sit sæsonkort, fordi der er en der sidder og råber bagved. Hvordan vil du 

håndtere dette? Hvad vil du tage fat i? Simulere pressede situationer, hvor den studerende 

interviewes live på fjernsyn, en journalist der bare spørger kritiske spørgsmål (…)” Repræsentant 

fra klubber 

Det at kunne arbejde i praksis, mens man er i et læringsforløb, anses som værende et stort 

potentiale, da dette har potentialet til at kunne opkvalificere dimittenderne, samt skabe øget bånd 

mellem praksis og uddannelse. Af samme grund anbefales det også at fastholde de obligatoriske 

praktikforløb i Sport Management uddannelsen, da dette potentielt kan forkorte vejen fra 

uddannelse til job.  

”Vi vil gerne ansætte generalister med en bred vifte af kompetencer. Derfor er Sport Management 

kandidater attraktive. De er ikke bange for at løse mange, forskellige opgaver. Den praktiske 

tilgang i studiet tiltaler os meget.” Repræsentant fra den offentlige sektor 
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Afsluttende betragtninger 
 

Foruden anbefalingerne til Sport Management uddannelsen, så er en af undersøgelsens formål 

også at skabe et bedre match mellem uddannelse og arbejdsmarkedet. Her viser undersøgelsens 

kvantitative resultater, at linket mellem de studerende og arbejdsgiverne kan forbedres, idet 

flertallet af arbejdsgivere ikke udnytter Sport Management uddannelsen potentialer til at rekruttere 

nye medarbejdere. 

 

Hvordan rekrutterer i nye medarbejdere? 

Personligt netværk 67 % 

Opslag på egen hjemmeside  63 % 

Online jobportaler 50 % 

LinkedIn 40 % 

Sociale Medier 36 % 

Praktik 36 % 

Interne opslag 29 % 

Rekrutteringskonsulent  12 % 

Alumni netværk 9 % 

Studieprojekter 9 % 

Messer og faglige arrangementer 3 % 

Andre  2 % 

Jobcenter  0 % 

 

Her identificeres der især et potentiale i at forbedre arbejdet i at skabe kontakt mellem de 

studerende via et alumni netværk og studieprojekter hvor studerende og arbejdsgivere kan mødes 

i en faglig kontekst. Ved at etablere flere kontaktflader mellem praksis og de studerende i f.eks. 

projektforløb, så udvides det personlige netværk også ved den studerende og arbejdsgiveren, 

hvilket ifølge undersøgelsen er afgørende i forhold til rekrutteringen.  

At etablere flere relevante studieprojekter mellem praksis og uddannelsen kræver ikke kun at Sport 

Management uddannelsen investere i dette, men at arbejdsgiverne også investere tid og interesse, 

da dette er essentielt i forhold til at skabe dette link.  

Det er imidlertid positivt, at 36 % anvender de studerende praktikforløb til at finde nye 

medarbejdere, hvilket naturligvis også kan forbedres, men tegner et billede af at mange 

arbejdsgivere er opmærksom på at dette kan være en fordelagtig måde at rekruttere nye 

medarbejdere ind i organisationen.  

Forudsætningerne for at skabe flere broer mellem branchen og Sport Management uddannelsen er 

til stede. Mest af alt fordi begge parter er optaget af at forbedre virkeligheden inden for området. 

Koblingen til praksis er åbenlys til gavn for alle. 

Lad os praktisere sammen.  
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