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1. BAKGRUND 
Att känna till vilket rekryterings- och kompetensförsörjningsbehov som kommer att finnas 
och att förbereda sig för detta kan vara svårt. Men det är viktigt att säkerställa att det finns 
personal att rekrytera som har ”rätt” efterfrågad kompetens, även vid sidan av planen och 
arenan. I denna studie har beslutsfattare, ansvariga chefer och kommersiellt ansvariga 
personer inom sportbranschen, fått uttrycka sina tankar om dagens och framtidens 
kompetens- och rekryteringsbehov.  
 
Studiens syfte är att kartlägga de behov och den efterfrågan som sportbranschen idag 
upplever på nationell nivå. För att uppfylla detta syfte har en enkätstudie genomförts. 
Enkäten är uppbyggd i fyra olika block, med totalt 30 frågor. I det inledande blocket finns 
bakgrundsfrågor med syfte att få en grundläggande bild om respondenten och dess 
organisation och verksamhet. I det andra blocket finns allmänna frågor om 
kompetensutveckling, kompetensförsörjning och rekrytering för att få en bild kring attityder 
och inställning till dessa frågor. I det tredje blocket följer mer specifika frågor om efterfrågan 
av kompetens, kompetensbehov och kompetensutveckling. I det fjärde och sista blocket 
följer frågor om framtida efterfrågan av specifik kompetens inom ett antal specifika 
områden. 
 
Urvalet av respondenter är baserat på ett s.k. strategiskt urval och olika kategorier av aktörer 
inom branschen deltog, där minsta gemensamma nämnaren var sport och affärer. De 
kategorier av aktörer som deltog var fördelade på:  

§ idrottsföreningar  
§ idrottsförbund, ligor och branschorgan 
§ aktörer inom evenemang, destination och arena 
§ sponsorföretag 
§ kommersiella företag som erbjuder sportprodukter och tjänster inom/till 

sportbranschen. 
 
Undersökningen gick ut till 420 respondenter. 107 besvarade frågorna vilket gav en 
svarsfrekvens på 25,5 procent. Den största delen av bortfallet tillhörde kategorin som valde 
att inte besvara. I bortfallet återfinns också de med inaktuella, felaktiga eller borttagna e-
postadresser. Här fanns ett fåtal respondenter som meddelade att de lämnat branschen och 
av den anledningen valde bort att svara, eller att de var fel person i organisationen för att 
besvara frågorna. Och så fanns det de som hade semester under genomförandet (vilket 
deras autosvar meddelade). Respondenternas svar behandlades anonymt. 
 
Totalt antalet respondenter i urvalet:    420 
 
Bortfall 
Antal ej svar:      268 
Antal ville ej medverka:    4 
Antal fel i e-postadresser:    34 
Antal som var på semester/ledighet:   7 
 
Summa svar:      107 (25,5 %) 
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Vissa av frågorna utgick ifrån att mäta respondenternas attityder och inställning. Här utgick 
vi ifrån en s.k. likertskala, med fyra olika svarsalternativ. En likertskala mäter attityder och 
beteenden med hjälp av svarsalternativ som sträcker sig från den ena ytterligheten till den 
andra. Med anledning av att vi använde ett jämnt antal svarsalternativ fanns ingen 
mittpunkt. Detta därför att vi ville få respondenten att ta ställning.  
 
Studien genomfördes i augusti månad 2016 och respondenterna hade elva dagar på sig att 
besvara frågorna. En påminnelse skickades ut fyra dagar innan utsatt deadline. Ansvarig för 
studien var utbildnings- och kompetensföretaget Caddie Sport & Business AB i samarbete 
med branschtidningen Sport & Affärer. Datainsamling, resultatbearbetning och analys är 
genomförd av Frans Fransson på Caddie Sport & Business AB.  

 
2. ARBETSMARKNADEN 
Anställningarna inom idrotten i Sverige har de senaste åren ökat kraftigt. Det är framförallt 
marknadslogiken som har tvingat fram fler marknadsorienterade yrkesroller. Det stora 
flertalet anställningar har tillkommit och givit upphov till framförallt fler deltidsanställningar 
eller tidsbegränsade anställningar. Idrottens arbetsmarknad spänner idag över flera olika 
samhällssektorer och de olika organisationerna varierar också beroende på verksamhetens 
syfte (Wirén Åkesson, Idrottens Akademisering, 2014).  
 
Det blir också allt svårare att hålla isär de olika aktörerna i branschen eftersom samarbetet 
mellan föreningar, sportproduktföretag, arenor, sponsrings- och eventbyråer, gym, 
spelbolag, kommuner och destinationsbolag har ökat.  
 
En viktig del är att definiera hur branschen och arbetsmarknaden ser ut. För att göra så har 
vi valt att beskriva branschen utifrån dess olika aktörers yrkesfält. Vi väljer att sortera in 
arbetsmarknaden i tre olika fält eller kategorier:  

§ sportbranschen/sportnäringen 
§ idrottsrörelsen   
§ sponsring/event/arena.  

 

1. Sportbranschen/Sportnäringen 
Detta är en renodlat kommersiell näringsgren som fokuserar på sport. Sportbranschen kan 
enligt Vilnius-definitionen (framtagen av arbetsgrupp inom EU) beskrivas i termer av 
”output” eller ”input” (Sportbranschen i siffror, Sternö & Nilsen, 2015). ”Output” är 
produkter och tjänster som är en förutsättning för all idrottslig verksamhet, t ex utrustning, 
friluftsliv och hälsa, idrottsevenemang/tävlingar samt drift av idrottsanläggningar. Med 
”input” menas sportverksamheten i sig och hur denna skapar intäkter för en organisation, 
dels genom deltagare/kunder/medlemmar, dels genom att indirekt gynna försäljningen av 
andra icke sportrelaterade produkter (t ex genom sponsring).  
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Sportbranschen i Sverige omsatte 87,5 miljarder 2013. Det var en ökning på 1,5 miljarder på 
två år. År 2013 var ca 27 400 personer anställda, och det fanns ca 20 000 verksamma 
företag inom sportbranschen (Sportbranschen i siffror, Sternö & Nilsen, 2015).   
 

2. Idrottsrörelsen 
Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse. Den omfattar 71 specialidrottsförbund 
(idrotter), 21 distriktsidrottsförbund och ca 20 000 idrottsföreningar. Enligt 
Riksidrottsförbundet (RF) finns idag anställda medarbetare inom ca 7 000 idrottsföreningar. 
Elitföreningarna omsätter i flera fall mångmiljonbelopp. De driver också sin verksamhet 
affärsmässigt utifrån en marknadslogik i en allt raskare fart.  
 
Sponsorer, media, medlemmar, publik- och arenabesökare, ställer allt högre krav på 
föreningar och förbund att ”paketera” ett attraktivt erbjudande (Olsen Framtidens IF, 2013). 
Det kräver bland annat professionalism, genomarbetade affärskoncept, tydliga 
kommunikationsstrategier och juridisk expertis, vilket leder till än högre krav på kompetens 
för idrottsrörelsens anställda (Herngren, Framtidens förening 2020, Kairos Future).  
 

3. Sponsring/Event/Arena 
Detta fält är delvis en mix av de två ovanstående. Organisationers investering i event och 
sponsring växer snabbt. Event omsatte 6,8 miljarder kronor förra året. Sponsring har vuxit 
betydligt kraftigare än den totala reklam- och mediemarknaden. 2015 omsatte sponsring 
6,9 miljarder i Sverige (enligt fördelningen 72 procent idrottssponsring, 16 procent social 
sponsring, 12 procent kultursponsring). Sponsringen som helhet ökade från 2014 till 2015 
med 4,8 procent och omsätter idag mer än tv-reklam och annonsering i dagspress gör. 
Sponsring består av 10 procent av den totala reklamkakan. (IRM, 2016)   
 
Arenorna i Sverige växer i storlek och i antal. Under 2000-talet har det byggts ett 50-tal 
större nya arenor, ofta s k multiarenor för bl.a. sport-, kultur-, och nöjesaktiviteter, runt om i 
Sverige, och detta fortsätter. 
 
Viktiga arbetsgivare inom denna kategori är arenor, evenemangs- och destinationsbolag, 
samt kommunikationsbyråer som arbetar specifikt med sponsring och event.  
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3. RESULTAT OCH ANALYS 

Respondenterna som deltog  

 
 
Av samtliga 107 respondenter som deltog i studien var endast 12 procent kvinnor. Det 
förklarar mycket om vilka utmaningar som finns i branschen då det kommer till jämställdhet 
hos beslutsfattare och kommersiellt ansvariga personer. Studien tog ingen hänsyn till 
könsfördelning i dess urval (cirka 20 procent av de som vi skickade ut till var kvinnor), men 
ett något lägre antal kvinnor valde att besvara utskicket, i förhållande till antalet män.  
 
Studien avsåg att rikta sig till branschens alla olika aktörer och ge en så bred bild av som 
möjligt. Vi kan konstatera att idrottsföreningar samt kategorin idrottsförbund, liga- och 
branschorganisation hade en något större benägenhet att svara än övriga yrkeskategorier 
som deltog. Noterbart är att en deltagare faktiskt kan tillhöra flera kategorier i sin 
profession. Yrkestitlarna på personer i studien varierar och beror i huvudsak kring vilken typ 
av verksamhet som respondenten representerar. VD är dock mest förekommande inom 
företagskategorin, medan klubbchef/klubbdirektör dominerar i föreningskategorin. 

 
Av resultatet att döma så varierar det relativt 
stort mellan hur många heltidsanställda de 
olika aktörerna har. 48 procent av 
respondenterna har 10 eller fler på lönelistan 
som är sysselsatta på heltid. Branschens aktörer 
växer i storlek vad gäller antalet anställda. Men 
vi ska samtidigt vara medvetna om det också 
finns flertalet mindre organisationer i 
branschen. Studiens förmåga att uppnå ett 
representativitet urval, baserat på antalet 
anställda, kan därmed diskuteras.  
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35
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32
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2. Ange vilken typ av verksamhet som du 
representerar (anges i antal) 

Idrottsförening  

Idrottsförbund, liga- och 
branschorganisation 
Aktör inom evenemang, 
destination och arena 
Företag som erbjuder 
produkter och tjänster 
Sponsorföretag 

Övriga 
88%

12%

1. Är du man eller kvinna? 

Man Kvinna 

5%
6%

27%

13%

48%

1%

4. Hur många heltidsanställda har er 
organisation idag? 

Inga 

1 st 

2-5 st 

6-9 st 

10 eller fler 

Vet ej 



 
6 

Drygt åtta av tio av respondenterna har en eftergymnasial utbildning (högskole-, 
universitets- eller yrkeshögskoleutbildning) som grund. Därmed kan man konstatera att det 
stora flertalet har ett eget förhållande till utbildning. Det kan vara en betydande orsak till 
varför kompetensfrågor prioriteras högt inom branschen idag. Samtidigt kan man även 
diskutera om detta stora antal med eftergymnasial utbildning är representativt för branschen 
som helhet? Det kan finnas en större benägenhet för personer med denna bakgrund att 
delta i studier med detta tema, jämfört med personer som saknar eftergymnasiala studier. 
Därmed bör betydelsen av denna höga siffra nyanseras något.   
 
De allra flesta av respondenterna har sedan tidigare en bakgrund som ledare och/eller aktiv 
utövare på elit- eller breddnivå. Endast 7,5 procent anger att de inte har någon bakgrund till 
idrotten sedan tidigare. Noterbart är att nästan 50 procent (53 av respondenterna) har 
bakgrund från elitidrotten (fråga 6), vilket får betecknas som relativt högt.  
 

Kompetensutveckling prioriteras 
Kompetensutveckling prioriteras högt av 
det stora flertalet respondenter i studien. 85 
procent anser sig ha en uppfattning om att 
den rådande inställningen till 
kompetensutveckling är positiv eller mycket 
positiv inom sin egen organisation. Det får 
anses vara en hög siffra. Noterbart är att 
flera av respondenterna har denna fråga 
som sitt ansvarsområde. Det kan möjligtvis 
vara en bidragande orsak till den positiva 
inställningen i frågan. 
 
På fråga 19 anser 41 procent (har 
angett en 3:a eller 4:a) av 
respondenterna att 
kompetensutvecklingsinsatser av 
medarbetare har skett i låg eller mycket 
låg grad inom sin verksamhet. Detta 
trots att det fanns en hög nöjdhet kring 
själva inställningen i organisationen till 
att arbeta med kompetensutveckling. 
Vad kan det vara som avviker i svaren, 
jämfört med fråga 7? Det kan dels bero 
på att den snabba utveckling som sker i 
vår omvärld och som ställer allt högre 
krav, också kräver ständiga utvecklings-
insatser. Och trots att det råder en positiv uppfattning internt, så genomförs inte insatser i 
tillräckligt hög grad av någon anledning. Tidsfaktorn skulle kunna vara en orsak till detta. 
Och resursbrist ytterligare en orsak, då det är en växande bransch som är under ständig 
utveckling.  
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7. Vilken inställning till kompetensutveckling 
anser du råder inom er organisation idag? (anges 

i procent)  
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19. Anser du att kompetensutveckling av befintliga 
medarbetare har skett i nivå med de behov som 

finns inom er verksamhet? (anges i procent)  
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arknadens krav och därav bibehållen eller ökad 
konkurrenskraft. Organisationen är idag en del 
av ett medelstort bolag och bedriver ett företag 
inom upplevelseindustrin vilket ställer nya krav 
på medarbetare och dess kompetens.” 

 
Citatet ovan är (från en av de anonyma respondenterna i studien) förklarar i två meningar 
mycket av det som just nu pågår i branschen. Det som driver på utvecklingen av 
kompetensfrågorna i den egna organisationen härrör allra främst från de ökade kraven som 
kommer från omgivningen. I de öppna svaren framgår det att det är såväl kunder som andra 
intressenter som påskyndar detta kompetensutvecklingsbehov. Angränsande faktorer såsom 
konkurrenssituationen och marknadens förändring och utveckling kommer också högt upp 
på listan. Och det ställs helt andra krav idag än tidigare. Det är kompetenskrav som handlar 
om att förstå marknadens utveckling och behov av ökade intäkter och lönsamhet. Det 
handlar också om att ha kompetens och förmåga att leverera det som kunder vill ha då det 
kommer till upplevelser, service och andra mjuka mervärden vid aktiviteter och evenemang. 

 

Rekrytering vanligt men 
rekryteringsmetoderna varierar  
Nästan nio av tio har rekryterat en ny medarbetare 
till sin organisation det senaste året. Det indikerar 
att branschen borde ha rutiner för rekryterings-
arbetet. Men hur går då branschen tillväga vid 
rekrytering? Få aktörer tar hjälp av en 
rekryteringsfirma när en ny medarbetare ska 
rekryteras. Knappt en fjärdedel anger idag att de 
låter ett rekryteringsföretag sköta denna process. 

”M 
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8. Har ni rekryterat någon ny 
medarbetare till er organisation inom de 

senaste två åren?  
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Digitala utvecklingen/Digitaliseringen 

Eget intresse/Viljan att lära sig/inre drivkraft 

Konkurrenssituationen 

Marknadens förändring/utveckling 

Kommersialiseringen 

Personalens kompetens 

Behov av bättre ekonomi/lönsamhet 

Ledningens ambitioner 

Ledarskapet 

Kompetensutveckling 

Sportsliga resultat 

Efterfrågan från föreningar och förbund 

Utveckling av intäkterna 

24. Vilken eller vilka faktorer anser du driver på utvecklingen av 
kompetensutveckling i er organisation? (svar som angetts vid två eller 

fler tillfällen)  
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Det vittnar om att aktörerna hellre löser rekryteringsfrågor i sitt nätverk eller internt före man 
lägger ut arbetet externt. 70 procent anger nämligen att de går ut till sitt egna nätverk när 
de söker efter ny personal. Och endast 59 procent lägger ut en anställningsannons i 
samband med rekrytering. Att tillämpa mer informella metoder vid rekrytering är därmed 
vanligt förekommande. Så om du vill komma in i branschen gäller det i huvudsak att bygga 
upp ditt nätverk, för att på så vis göra dig anställningsbar. Du kan också anmäla ditt intresse 
hos den organisation du önska bli anställd av. 41 procent anger att de scannar av de som 
tidigare anmält sitt intresse för att arbeta i organisationen, när rekrytering av ny 
medarbetare genomförs.  
 
 
På frågan om vilken som är den viktigaste 
orsaken till kompetensbrist anger 24,5 
procent att de ekonomiska resurserna 
saknas. Var femte respondent hänvisar till 
svårigheten att hitta rätt kompetens för 
jobbet. Och 17 procent pekar på 
marknadens förändrade krav som den 
viktigaste orsaken till kompetensbrist. Här 
framträder flera faktorer som dock kräver 
en djupare analys kring hur man ska 
komma tillrätta med kompetensbristen.  
 
 

 
När kompetensbrist uppstår i en 
organisation är det allra flest som 
utbildar befintlig personal eller hyr in 
arbetskraft för en kortsiktig lösning. 
Endast 30 procent anger att de tar 
beslutet om att anställa en ny 
medarbetare. Det innebär att flera väntar 
in i det längsta på att anställa trots att 
kompetensbrist råder. Noterbart är att de 
som anger att de inte har någon 
kompetensbrist är relativt låg (17 
procent).  
 
 
 

Betydelsen av utbildning värdefull 
De allra flesta respondenterna i studien hade en nuvarande eller en tidigare 
idrottsbakgrund. Att man har en bakgrund från idrotten är därmed fortfarande vanligt 
förekommande och inte något förvånande i sig. För de allra flesta har det också en 
betydelse att kunna ha förståelse för sportbranschen, genom sin tidigare idrottsbakgrund. 
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11. Vad anser du vara den viktigaste orsaken till att 
ni ibland lider av bristande kompetens inom er 

organisation? (anges i procent) 
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12. Hur löser er organisation eventuell 
kompetensbrist idag? (flervalsfråga, anges i procent)  
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När vi tolkar siffrorna av studien är dock kompetensen och utbildningsbakgrunden något 
som är än högre prioriterad. Möjligtvis ett tecken mot att branschen går i riktning mot en 
ökad professionalisering. Idag finns en stor efterfrågan på variabler som att exempelvis ha 
en relevant eftergymnasial utbildning. 76,5 procent av respondenterna anger en 1:a eller 2:a 
i svaret. Endast två procent anser detta vara av en ytterst marginell betydelse (mycket låg 
grad). 

 

Digitaliseringens påverkan förändrar branschens villkor 
 

igitalisering, utvecklingen av näringslivets syn på 
sponsring, kunderna/besökarnas förhöjda krav på 
underhållning.” 

 
Professionalism och kommersialism får allt större genomslag inom sportbranschen. 
Digitaliseringen och ett ökat marknadsorienterat synsätt där kommersiella aktörer driver på 
utvecklingen, är två viktiga orsaker bakom detta. Citatet ovan från en av studiens 
respondenter ger vägledning om framtidsutmaningarna som väntar i fråga om kompetens. 
Återigen styrt av marknadens förändrade krav.  
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14. Anser du det vara en avgörande betydelse 
om en medarbetare som ni rekryterar till er 

verksamhet har en tidigare idrottsbakgrund? 
(anges i procent)  
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15. Anser du det vara en avgörande betydelse 
om en medarbetare som ni rekryterar till er 
verksamhet har en relevant eftergymnasial 
utbildning inom området? (anges i procent)  

0 5 10 15 

Digitaliseringen/teknikutveckling/digital kompetens/
Kommersialiseringen 

Värdeutbytet av sponsring kopplat till företag 
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Integration 
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18. Vilka eventuella förändringar och/eller ökade krav i 
omvärlden ser du skulle kunna påverka kompetenskraven på era 
medarbetare i er organisation i framtiden? (svar som angetts vid två 

eller fler tillfällen)  
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I de öppna svaren på frågan om vilka eventuella förändringar och krav i omvärlden som 
driver på utvecklingen av ökade kompetenskrav på medarbetarna är just digitaliseringen, 
teknikutvecklingen och den digitala kompetensen det som förekommer allra mest frekvent.  
 
 

arknadsföringskartan ritas om tack vare 
digitaliseringen, svårare att nå ut till helt nya 
kunder.” 

 
Ovanstående citat synliggör hur digitaliseringen påverkar kompetensfrågan som i sin tur 
förändrar branschens villkor. I studien framgår tydligt hur förändringens vind blåser. 
Digitaliseringens påverkan förändrar förutsättningarna och spelplanen för sportbranschen. 
När respondenterna får peka ut vilka krav och förändringar i omvärlden som kommer att 
påverka kompetenskraven för de anställda, anges den digitala utvecklingen som den 
absolut viktigaste faktorn. Digitaliseringen slår brett över hela yrkesfältet, oavsett vilken 
yrkesroll eller typ av organisation det gäller. Utmaningarna och möjligheterna i det digitala 
landskapet upplevs som komplexa att förstå. I de öppna svaren uttrycks det som att det 
handlar om att förstå teknikutvecklingen i såväl ett kommunikativt som affärsmässigt syfte. 
Och marknadsföringens logik är närmast förändrad i grunden, vilket citatet ovan pekar på. 
Idag handlar det om att kommunicera på helt andra sätt. Det gäller att vara transparant och 
serviceorienterad för att möta intressenter och kunder. Det ställer också helt andra krav än 
tidigare och medför stora förändringar på såväl kort som lång sikt. Att använda sig av s.k. 
värdeskapande kommunikation i sociala och digitala kanaler skapar såväl intresse och 
engagemang, som det kan driva affärsnytta.  
 

Framtidsbransch med stora kompetensutmaningar 
Respondenterna är också rörande överens 
på en annan punkt. Man utgör en del av 
en framtidsbransch. 92,5 procent i studien 
anser (en 1: eller 2:a) att de verkar inom 
en framtidsbransch. Det får ändå 
betecknas vara en tydlig markering om en 
stark framtidstro och optimism. Sedan ska 
man vara försiktig i att lägga för stor vikt i 
vad det innebär rent konkret med 
”framtidsbransch”. Här kan vi alla och en 
var tolka det på lite olika sätt.   
 
Det stora flertalet anser också att de 
verkar i en bransch som befinner sig i en 
snabb förändring, även vid sidan om den 
digitala utvecklingen. Det tydligaste tecknet på det är hur kommersialiseringen slagit 
igenom på fred front. 8 av 10 anger att idrottens kommersialisering påverkat 
organisationens verksamhetsinriktning i hög eller mycket hög grad senaste två åren. Och 
det som i allra högsta grad tvingat fram förändringarna är konkurrensen som marknaden och 

”M 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

1 I mycket 
hög grad 

2 3 4 I mycket 
låg grad 

59,5

33

7,5

0

16. Anser du att du själv verkar inom en 
framtidsbransch? (anges i procent) 



 
11 

näringslivet drivit på. Flera vittnar i de öppna svaren om de ökade krav som idag ställs från 
utövare, sponsorer, medlemmar och arenabesökare. Det handlar återigen om hur 
organisationen kommunicerar, men också hur värdet i produkten eller tjänsten uppfattas av 
kund, då sportbranschen är en del av den stora underhållningsindustrin.  
 

drotten går varje år mer ifrån ideell till kommersiell, det är 
viktigt att även lönenivåer och arbetsbeskrivningar följer 
med i utvecklingen för att attrahera kompetent personal.”  

 
 
Studien pekar också ut en hel del 
framtidsutmaningar. En sådan 
utmaning är löneutvecklingen, vilket 
citatet ovan synliggör. Endast lite 
drygt tio procent av respondenterna 
anser att löneutvecklingen i branschen 
är helt tillfredsställande som den ser ut 
just nu. Och över hälften anger en 3:a 
eller en 4:a, vilket indikerar att det 
finns ett missnöje kring löne-
utvecklingen. Även om arbetet ofta 
medför en förmån om att för många få 
jobba med sin passion i livet, går det inte att blunda för att lönenivåer och arbetsvillkor 
kommer att kunna vara en begränsande faktor i framtiden vid rekryteringar. Detta kan vara 
en för branschen viktig framtidsfråga att verkligen diskutera mer fördjupat kring. En faktor är 
att idrottsrörelsen inte har någon längre tradition eller vana att avlöna medarbetare. Den 
ideella delen av branschen har här ett stort ansvar att också anpassa lönenivåer utifrån de 
krav om arbetsbeskrivningar och riktlinjer som ska följas med i uppdraget. Här krävs dock 
mer djupgående studier för att dra några säkra slutsatser kring lönens betydelse. 
 

Intäktsgenererande kompetenser står högst i rang 
 

i måste öka intäkterna. Utnyttja vår arena mer. 
Affärsutvecklingen måste ske i fler led och i fler roller i 
föreningen.” 

 
Utifrån denna studie visar det sig att säljare och marknadsförare kommer att stå högt i rang 
hos arbetsgivarna i sportbranschen. När respondenterna får frågan om vilka områden de ser 
ett kompetensbehov inom på 3-5 års sikt, är försäljning den mest efterfrågade 
kompetensen, tätt följd av marknadsföring och kommunikation. På topp-fem-listan kvalar 
också projektledning, evenemangs- och eventkoordinering samt sponsring in. I de öppna 
svaren framträder behovet av sponsring kring förmågan att förstå hur man ska arbeta med 
att sälja och paketera, samt att förstå hur hållbarhetsfrågor och CSR ska hanteras.   
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Det är föga förvånande att direkt intäktsgenererande kompetenser efterfrågas högt. Men 
något anmärkningsvärt är det dock att affärsutveckling inte hamnar högre upp (när enskilda 
kompetenser pekas ut), då nya koncept och nya affärsmodeller ofta framhålls som den 
kanske viktigaste vägen framåt för att skapa nya värden. 
 

Om vi ser till enskilda kompetensområdens specifika efterfrågan dominerar även här 
marknadsföring/kommunikation, samt försäljning/affärsutveckling. Även denna fråga är 
framtidsorienterad och sträcker sig kring en tidshorisont på 3-5 år. Frågor med så lång 
framförhållning bör man alltid beakta med viss försiktighet. Men det säger ändå något om 
hur framtidens kompetensutmaning kommer att se ut. I diagrammet till vänster (nedan) ser 
vi att 72 procent ser ett stort eller mycket stort behov av specialistkompetens inom 
marknadsföring/kommunikation, medan endast sex procent inte ser något behov alls. 
Nästan lika höga siffror kan försäljning/affärsutveckling nå upp till. Här är 67 procent i stort 
eller mycket stort behov av denna kompetens, medan endast 10,5 säger sig inte se något 
sådant behov alls.  
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Avslutande tankar kring studiens resultat 
 

igital kommunikation, analysarbete (och datainsamling 
för analys) för att jobba mer med kundinsikt och för att 
ligga "steget före". Idrotten ligger generellt långt efter 
de vassare i näringslivet på detta plan.”  

 
Citatet ovan är hämtat från en respondents svar på frågan om vilket eller vilka specifika 
kompetensområden som efterfrågas idag. Det summerar relativt väl branschens samlade 
bedömning om vilka kompetenser som kommer vara allra viktigast i framtiden. En annan 
tydlig slutsats som går att dra är att professionalismen har tagit ett allt starkare grepp om 
branschen. För den långsiktiga utvecklingen gäller ett fortsatt konsekvent, strukturerat och 
systematiskt handlande, där professionalism sätts i första rummet.  
 
Utmaningarna är flera och kanske än mer komplexa och oförutsägbara än någon gång 
tidigare. En avgörande faktor kommer vara hur anpassningsbara och benägna till förändring 
och omställning aktörerna är i den digitala miljön. Plattformen för utveckling äger många 
själva, nu handlar det ”bara” om att lära sig hantera den och fylla den med ett för 
marknaden relevant innehåll. Det handlar idag om att vara snabb i att förstå den snabba 
utvecklingen, när gränserna för den digitala och fysiska världen blir alltmer diffus.  
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BILAGA  
I bilagan redovisas de svar som inte fick plats i den övriga rapporten. 
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3. Ange din nuvarande yrkesroll (eller förtroenderoll) i 
den organisation du representerar (anges i antal) 
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10. Vad anser du vara det viktigaste skälet till att det 
ibland är svårt att hitta rätt kompetens vid rekrytering 

för er? (anges i procent)  
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13. Anser du att befintliga utbildningsaktörer som 
erbjuder eftergymnasiala studier (såsom 

universitet/högskolor/yrkeshögskolor) klarar av att 
tillgodose de krav som ni har på era anställda? 
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0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 

70
59

41

27 24

9 4

9. Hur går rekrytering av medarbetare till inom er 
organistion idag? (flervalsalternativ som anges i procent)  
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21. Anser du att frågor som gäller idrottens 
kommersialisering påverkat er 

verksamhetsinriktning de senaste två åren? (anges 
i procent) 
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23. Vilket eller vilka specifika kompetensområden anser du vara särskilt 
efterfrågat i er organisation idag? (svar som angetts vid två eller fler tillfällen)  
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27. Hur ser du på ert behov av att anställa en person 
eller fler med specialistkompetens inom projekt- 

och/eller produktionsplanering på 3-5 års sikt? (anges i 
procent) 
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28. Hur ser du på ert behov av att anställa en 
person eller fler med specialistkompetens inom 

sponsring på 3-5 års sikt? (anges i procent)  
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29. Hur ser du på ert behov av att anställa en person 
eller fler med specialistkompetens inom arena- och/
eller evenemangsutveckling på 3-5 års sikt? (anges i 

procent) 


