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De danske kerne kompetencer

• Via en måling af de 

nuværende og 

fremtidige kompetencer, 

er sport management 

branchens kerne 

kompetencer 

indentificeret.
• Kan betegnes som 

værende branchens best-

performance kompetencer. 

• De ti kompetencer der 

har et gennemsnit over 

4.0 er listet her: 

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
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De danske kerne kompetencer

• Det er påfaldende, at der ikke er nogle klassiske faglige kompetencer 

repræsenteret i de ti kernekompetencer. De er alle meget generelle og har 

enkeltvis ikke et decideret Sport Management DNA. Dog kan det 

argumenteres for, at det skyldes at Sport Management branchen netop 

overvejende er drevet på generelle kompetencer.

• Kernekompetencerne i Sport Management branchen er derfor ikke 

anderledes end i andre brancher, og læner sig på mange måder op af 

OECD’s 21st Century Learning Skills, hvor specielt kollaboration, 

kompetent kommunikation og problemløsning og innovation kan 

inddrages som væsentlige generiske paralleller (OECD, 2015; 21st

Century Skills, 2002). 



Nye særlige kompetencer

• Generet på baggrund af 

differencen mellem de 

nuværende og 

fremtidige kompetencers 

score. 

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

10 Sponsorarbejde 0.71
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Tendenser i branchen 

• Giver en indikation på hvilke trends der ses i branchen, hvor specielt det 

kommercielle og digitale aspekt er fremtrædende. 

• 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 %
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Den offentlige sektor

Kommercialisering 80 %

Digitalisering 67 %

Internationalisering 60 %

Den private sektor

Kommercialisering 100 %

Digitalisering 92 %

Internationalisering 92 %



Sektor specifikke kerne kompetencer

• En sammenligning af de fire sektorens ti højest ratede individuelle kerne 

kompetencer. Det har i alt givet 19 kompetencer. 

• 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.  



Sektor 
specifikke 
kerne 
kompetencer



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. 

• Den danske undersøgelse har ikke identificeret væsentlige nye faglige 

læringsmål. I stedet går de særlige trends mere i retning af de 

personlige kompetencer, der kræves. 



Særlige trends 

• 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. 
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• 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. 



Særlige trends 

• 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 “never ending” søgen efter nye 

praksis modeller, der kan eksekveres enkelt og givtigt. En evig søgen efter at flytte 

grænser er et grundlæggende vilkår.

• 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. 



3 konkrete anbefalinger til 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



Mange tak… 

Kontakt information: 

Allan B. Grønkjær

a.b.gronkjar@nih.no

Jens Peter Sørensen 

jpso@ucn.dk
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