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OPPGAVE 1 

Norsk idrett skal digitaliseres! Redegjør for hva dette mer konkret kan innebære for norsk 

breddeidrett (NIF? Kretser? Forbund? Klubber? Medlemmer? Andre berørte?). Diskuter 

med utgangspunkt i 2-3 teorier fra pensum hva slags muligheter og problemer 

digitaliseringen kan medføre for norsk breddeidrett.  

 

Se:  

https://www.idrettsforbundet.no/digital/ 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/moderniseringsprosjektet/digitalisering/bakgrunn/ 

For ytterligere inspirasjon:  

https://www.rf.se/omriksidrottsforbundet/idrottsrorelsensstyrandedokument/Digitalisering

sstrategimot2025 

https://www.dif.dk/da/dif19/udfordringer 

 

 

OPPGAVE 2 

Norsk idrett skal digitaliseres! Redegjør for hva dette mer konkret kan innebære for norsk 

toppidrett (Olympiatoppen? NIF? Kretser? Forbund? Klubber? Andre berørte?). Diskuter 

med utgangspunkt i 2-3 teorier fra pensum hva slags muligheter og problemer 

digitaliseringen kan medføre for norsk toppidrett.  

 

Se:  

https://www.idrettsforbundet.no/digital/ 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/moderniseringsprosjektet/digitalisering/bakgrunn/ 

For ytterligere inspirasjon:  

https://www.rf.se/omriksidrottsforbundet/idrottsrorelsensstyrandedokument/Digitalisering

sstrategimot2025 

https://www.dif.dk/da/dif19/udfordringer 

 

Sensorveiledning 

Kriteriene er felles for de to oppgavene, de har bare litt ulik innretning: Bredde eller topp. 

Passe på at man holder seg til det oppgaven sier. 

En første del av oppgaven er å finne fram til hva digitaliseringen av norsk idrett (her bør 

man velge et fokus: NIF, forbund, kretser, klubber, …) skal kunne handle om. En del 

konkrete muligheter ligger i NIFs (RFs og DIFs) egen beskrivelse av hva de tenker på med 

digitalisering. Her gjelder det å velge ut noen av mange muligheter som man tar med seg 

videre. Det går også an å supplere med flere muligheter enn det som framkommer i 

NIFs/RFs/DIFs egne forståelser.  

 

Den neste utfordringen er å «oversette» digitaliseringen til SPM-teori. Her er det mange 

muligheter:  

https://www.idrettsforbundet.no/digital/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/moderniseringsprosjektet/digitalisering/bakgrunn/
https://www.rf.se/omriksidrottsforbundet/idrottsrorelsensstyrandedokument/Digitaliseringsstrategimot2025
https://www.rf.se/omriksidrottsforbundet/idrottsrorelsensstyrandedokument/Digitaliseringsstrategimot2025
https://www.dif.dk/da/dif19/udfordringer
https://www.idrettsforbundet.no/digital/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/moderniseringsprosjektet/digitalisering/bakgrunn/
https://www.rf.se/omriksidrottsforbundet/idrottsrorelsensstyrandedokument/Digitaliseringsstrategimot2025
https://www.rf.se/omriksidrottsforbundet/idrottsrorelsensstyrandedokument/Digitaliseringsstrategimot2025
https://www.dif.dk/da/dif19/udfordringer


• Dels skriver dette seg inn i temaet for de første forelesning om (ny)-institusjonalisme, 

med særlig vekt på profesjonalisering og fagliggjøring.  

• Også andre organisasjonsteorier kan være relevante (kultur, stakeholder, 

ressursavhengighet)   

• Digitalisering vil innebære ledelsesutfordringer 

• Forholdet til sponsorer kan være relevant? 

• Markedsføring og merkevarebygging. 

• Digitalisering angår den daglige driften, men også events. 

• Digitaliseringen vil ha kunne konsekvenser for makt, styring og politikk. 

• Kommunikasjon og sosial medier «er» og påvirkes av digitalisering. 

• Krise og, selvfølgelig, korona er et godt eksempel på en utvikling som henger 

sammen med digitalisering.  

• Det er mulig å trekke tråder til MA440 og kanskje særlig spørsmål om sosial ulikhet 

som kan være en av utfordringene med digitalisering 

 

Utfordringen er så å klare å diskutere et utvalg sider ved digitaliseringen for et utvalg 

aktører i lys av et utvalg teorier. Teoriene kan brukes til å peke på hvordan og hvorfor 

digitaliseringen foregår, hva som er problemer og muligheter, hva som fører til at noe 

framstår som muligheter og utfordringer og hva som bør gjøres for å håndterer 

digitaliseringens muligheter og utfordringer.    

 

 


