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Sak 77/22:  Opprettelse av program og utlysing av studietilbud: Organisasjon 

og idrettsledelse - nettbasert  
 
Fagmiljøet tilknyttet Sport Management (SPM) har tilbudt digitale enkeltemner 
gjennom en toårsperiode innenfor fagområdene organisasjon, ledelse og bærekraft.  
Flere av disse emnene har hatt mange registrerte studenter (230 studenter i ett 
emne/semester på det meste). Erfaringene så langt er at mange har signalisert at de 
ønsker å ta flere emner, og mye tyder på at det vil være stor interesse for en 
årsenhet (digital organisering) innenfor fagområdet organisasjon og idrettsledelse.   
 
Studietilbudet har en klar innretning mot kompetanse som anses relevant for dagens 
og morgendagens ansatte og tillitsvalgte i idretten.   
Markedsføring av enkeltemner har så langt skjedd gjennom nettverk og NIHs 
nettsider.  
 
Den planlagte årsenheten vil tilbys gjennom Samordna opptak, noe som gir en synlig 
eksponering i en stor nasjonal søkeportal. Dette øker også sannsynligheten for at et 
større antall søkere blir oppmerksomme på muligheten til å gjennomføre et fleksibelt 
utdanningstilbud innen fagområdet.  
 
  

Organisasjon og idrettsledelse – nettbasert 
2  

Vår  
SPM103  

Idrett og bærekraft  
(10 sp)  

SPMXXX  
International sport  

organizations  
(10 sp)  

SPM120  
Performance-

enhancement and 
anti-doping in Sport  

(5 sp)  

SPMXXX  
Prosjekt-oppgave  

(5 sp)   

1  
Høst  

SPM105  
Idrettens organisasjoner  

og organisering  
(10 sp)  

  
  

SPM102  
Idretten lederskap  

(10 sp)  

SPM106  
Arrangementsledelse  

(10 sp)  

 
 
Utviklingen av tilbudet er godt forankret i NIHs strategiske plan for perioden 2021-
2025, samt andre styringsdokumenter som NIHs handlingsplan for livslang læring, 
NIHs digitaliseringsstrategi og instituttets (IIS) handlingsplan. Dette er trolig det 
første nettbaserte årsstudium innen organisasjon og idrettsstudier, og er i så måte 
nybrottsarbeid.  
Programmet har vært i Studieutvalget for godkjenning.  
Dokumentasjon av at man oppfyller NIHs retningslinjer for etablering av nye studier 
ved NIH, samt studieplan er vedlagt saken.   



 
Forslag til vedtak:  
Styret vedtar å opprette programmet organisasjon og idrettsledelse, og lyser 
dette samtidig ut for studieåret 2023/2024.  
 
Vedlegg:  
 

1. Studieplan organisasjon og idrettsledelse - nettbasert 
2. Informasjon til nettsidene 
3. Retningslinjer med krav til godkjenning av studieprogram 
4. Vedlegg til retningslinjene - oversikt fagmiljø 
5. Vedlegg matrise læringsmål 

 



Organisasjon og idrettsledelse – nettbasert (60 sp)  

Studieprogram 

Organisasjon og idrettsledelse – nettbasert (60 sp) 

Studieprogram (engelsk) 
Sport Leadership and Organization – Online Program 

Programleder 

Dag Vidar Hanstad 

Språk 

Programmet undervises hovedsakelig på norsk, men to av emnene er på engelsk. Her kan 
studentene levere refleksjoner, arbeidskrav og eksamen på norsk. 

Omfang 

60 sp 

Hovedmål 
Organisasjon og idrettsledelse er et heldigitalt studieprogram lagt opp for heltid- og 
deltidsstudenter.  Sentrale tema er hvordan idretten er organisert og ledet. Vi belyser disse 
temaene med perspektiver og teorier innen organisasjon/institusjon og ledelse. Vi 
tilnærmer oss tema som idrettens organisering, styresett, bærekraft, arrangement og 
lederskap på en kritisk måte. Som student får du også verktøy du kan ta med seg ut i 
arbeidslivet. Eksempler på dette kan være hvordan du skal sette opp en 
prosjektorganisasjon, hvordan du skal håndtere relasjonen valg og ansatt ledelse, måten å 
gjennomføre en bærekraftsprosess, og hvordan lede et idrettsarrangement.  

Programmet vil kunne inngå i en bachelorgrad innenfor idrett. Som del av en bachelorgrad 
vil programmet kunne danne grunnlag for opptak til masterstudium i idrett og 
samfunnsvitenskap. 

Opptakskrav 
Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse, eller realkompetanse. 

 

 

 



Læringsutbytte 
Kunnskap 

Kandidaten 

• kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet 
• kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor organisering og ledelse i idrett 
• kjenner til oppbygging av nasjonal og internasjonal idrett 
• har kunnskap som gir grunnlag for å utarbeide og iverksette idrettspolitikk 

Ferdighet 

Kandidaten 

• kan reflektere over egen faglig utøvelse innenfor organisasjon og ledelse 
• kan utrede problemstillinger, og finne, vurdere og henvise til relevant fagstoff som 

belyser aktuelle problemområder 
• kan anvende relevante verktøy for å utarbeide prosjektplaner, bærekraftsprosesser 

og risikovurderinger 
• kan utarbeide en swot-analyse 

Generell kompetanse 

Kandidaten  

• kan formidle og diskutere sentralt fagstoff, både skriftlig og muntlig 
• har innsikt i bærekraft og bærekraftig utvikling, og spesielt relevansen til idrett 
• har opparbeidet organisasjonsforståelse innen idretten nasjonalt og internasjonalt 

• har innsikt i hvordan innovasjon og entreprenørskap har relevans for idrett 

 

Innhold og oppbygging 
Emnekode Emnenavn  SP Semester (*) Emneansvarlig 
SPM102  Idrettens lederskap (**) 10 Vår/høst Bodemar 
SPM103  Idrett og bærekraft 10 Vår/høst Hanstad 
SPM105  Idrettens org og org  10  Vår/høst Hanstad 
SPM106  Arrangementsledelse 10 Vår/høst Hanstad 
SPM120  Performance-enh./anti-doping 5  Vår/høst  Loland 
SPMXXX  Int. sport org  10 Vår/høst (***) Grønkjær 
SPMXXX  Prosjektoppgave  5 Vår/høst (***) Bodemar 
(*) Uthevet: anbefalt semester. Fra 2024/25 vil ikke alle emner gå begge semester  
(**) Internt: vurdere nytt navn: Lederskap i trener- og lederrollen 
(**) Gjennomføres første gang vår 2024 
 
 
 

https://www.nih.no/studier/finn-ditt-studieprogram/arsstudier/idrettens-lederskap/
https://www.nih.no/studier/finn-ditt-studieprogram/arsstudier/idrett-og-barekraft/
https://www.nih.no/studier/finn-ditt-studieprogram/arsstudier/idrettens-organisasjoner-og-organisering/
https://www.nih.no/studier/finn-ditt-studieprogram/arsstudier/arrangementsledelse/
https://www.nih.no/en/studies/find-a-course/one-year-programs-and-supplementary-studies/performance-enhancement-and-anti-doping/


Læringsformer og aktiviteter 

Alle emner er nettbasert og bygd opp med moduler. Modulene består av tekst, filmer og 
refleksjoner. 

Selv om det er et emne som foregår hundre prosent på nett oppfordres studentene til å opprette 
kollokviegrupper. Dette er frivillig, men emneansvarlig bidrar til tilrettelegging. 

 

Vurdering av studentenes læring 

Det anvendes ulike vurderingsformer innenfor rammen av det et heldigitalt studieprogram tillater. 
Det inkluderer korte refleksjoner, enkelte quizer og mer omfattende arbeidskrav. I enkelte emner 
tilrettelegges det for at studenter får muligheten til å samarbeide om arbeidskrav. Emnene avsluttes 
med individuell skriftlig innlevering.  

 



Organisasjon og idrettsledelse - nettbasert 

Hvordan er idretten organisert? Hva legger vi i begrepet den norske idrettsmodellen? Hvordan skal 
idretten bli mer bærekraftig? Hvilke elementer innen lederskap er viktig for deg som leder eller 
trener i idretten? Dette er blant spørsmålene vi belyser i det heldigitale studieprogrammet 
Organisasjon og idrettsledelse. Det er tilrettelagt som et årsstudium, men du har studierett i to år.  

 

STUDIEFAKTA:  

Søknadsfrist: 15. april/ 1. mars 

Studieplan: (lenke) 

Studiepoeng: 60 

Studieplasser: 50  

Pris: Semesteravgift kr 840,- 

Søknadsinformasjon 

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse (lenke) 

Poenggrenser: Studieprogrammet er nytt i 2023-24 

Søknadskode: XXX 

 

INNHOLD 

Utdanningen gir innsikt i mange tema innenfor organisasjon og lederskap i idretten. De ulike 
emnene i studieprogrammet gir deg kunnskap som du vil ha nytte av i ulike roller i idretten, eller om 
du vil gå videre med studier innen idrett. Gjennom studieprogrammet vil du få anledning til å 
reflektere og drøfte sentrale tema og utfordringer som idretten står overfor. Eksempler på dette er: 
Hva kan idretten gjøre for at ingen skal oppleve barrierer for deltakelse? Hvor demokratisk er 
egentlig idrettsbevegelsen? Hva er sportsvasking, og hvordan skal det avsløres? Hvordan skal 
arrangører gå fram for å skaffe seg sponsorer? Hvorfor bruker enkelte arrangører influensere i sin 
kommunikasjon?  

Studieprogrammet er heldigitalt, og du kan ta det i løpet av ett studieår. Som student har du 
imidlertid studierett i to år.  

MÅLGRUPPE  

Studieprogrammet egner seg for ulike målgrupper. Det kan være den helt ferske studenten som 
kommer rett fra videregående skole eller ikke har utdanning fra universitet og høgskole fra før. For 
toppidrettsutøveren som sliter med fysisk tilstedeværelse på campus vil dette programmet egne seg. 
Samtidig vil programmet passe for personer som tok utdanning for en del år siden, og er ute etter 
oppdatert kunnskap og kompetanse. Mange tema i programmet var ikke del av utdanningen for bare 
noen år siden.  Ytterligere en målgruppe er personer med annen utdanning som er ute etter å få mer 
idrett i porteføljen for videre studier i idrett. Og: kanskje har du trener- eller annen idrettsutdanning 
fra før og ønsker mer kunnskap og kompetanse innenfor organisasjon og ledelse for å gjøre deg 
attraktiv i andre roller/stillinger. 



 

ARBEIDSFORMER OG ORGANISERING 

 

Organisasjon og idrettsledelse – heldigitalt 
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Vår 
SPM103 

Idrett og bærekraft 
(10 sp) 

SPMXXX 
International sport 

organizations 
(10 sp) (*) 

SPM120 
Performance-

enhancement and 
anti-doping in 

Sport 
(5 sp) 

SPMXXX 
Prosjekt-
oppgave 

(5 sp) 
(**) 

1 
Høst 

SPM105 
Idrettens organisasjoner 

og organisering 
(10 sp) 

 
 

SPM102 
Idretten lederskap 

(10 sp) (*) 

SPM106 
Arrangementsledelse 

(10 sp) 

 

(*) Gjennomføres første gang vår 2024 
(**) Emnet er anbefalt som det siste studenten gjennomfører, derfor klart vår 2024. Vi har hatt et 
tilsvarende på engelsk (10 ECTS).  
 

Arbeidsform: 

Studiet er 100 prosent nettbasert. Alt innhold ligger klart ved semestrets start. Alle emner er bygd 
opp med moduler. Disse inneholder tekst, filmer, refleksjoner og avsluttende arbeidskrav.   

I 2022-23 går alle emner både høst og vår slik at du kan velge rekkefølge, men vi anmoder om å følge 
vår anbefaling (se modellen). Den er tilpasset progresjon (Idrettens Organisasjoner og organisering 
er å anse som fundament for de andre emnene) og eksamensgjennomføring. Prosjektoppgaven 
bygger på kunnskapen du har skaffet deg, så den anbefaler vi at du leverer til slutt. 

Fra studieåret 2024 vil ikke alle emner tilbys i begge semestre.  

Organisering:  

Selv om studiet er heldigitalt, vil vi legge opp til en oppstartsamling (en hel dag) ved studiestart. Her 
oppfordrer vi deg til å møte opp fysisk, selv om mesteparten av dagen streames. 

I alle emner vil fagkontakt/emneansvarlig ha en digital oppstartsamling (1-3 timer). Studentene 
forholder seg til en fast fagkontakt som gir tilbakemelding på arbeidskrav. 

Selv om programmet er fleksibelt og du jobber i ditt eget tempo, må du forholde seg til faste 
eksamensperioder. Eksamen er enten over en periode på to eller tre uker der oppgaven utdeles på 
startdagen for eksamen, eller den deles ved semesterstart. Da kan den ferdigstilles tidlig i semestret 
selv om innleveringen er mot slutten. 

VIDERE STUDIER 

Årsstudiet kan inngå i en bachelorgrad i Sport Management, og kvalifiserer da for opptak til master i 
idrettsvitenskap. Studiet kan også kombineres med andre utdanninger.  

 



JOBBMULIGHETER 

I kombinasjon med andre studier vil programmet gi en plattform for å arbeide med idrett på ulike 
nivå i alle typer idrettsorganisasjoner, i forvaltning og næringslivet. 

 

KONTAKT OSS 

For faglige spørsmål:  

Programleder Dag Vidar Hanstad  

e-post dagvh@nih.no 

Andre spørsmål:  

Opptakskontoret 

E-post: opptak@nih.no 

Telefon: 23 26 20 30 

mandag - fredag kl. 12-14 

 

BESTILL STUDIEVEILEDNING [rød boks hvis vi bruker den på denne typen studier] 



Godkjent av SU 22. mars 2018 

Retningslinjer for etablering av nye studier ved NIH 

 

Årsstudium Organisasjon og idrettsledelse – nettbasert (60 stp)  

Følgene 13 punkter skal besvares i hht retningslinjene:  

1. Krav i aktuelle forskrifter og rammeplaner fra Kunnskapsdepartementet skal være oppfylt  

Studietilbudet er ikke regulert av nasjonal rammeplan. Ut over dette reguleres krav til akkreditering 
av studietilbud nærmere gjennom Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning – 
kapittel 2. Akkreditering av studietilbud. Retningslinjer for etablering av nye studier ved NIH tar 
utgangspunkt i disse akkrediteringskravene. Forskriftskravene (spesielt § 2-2 Krav til studietilbudet 
og § 2-3 Krav til fagmiljø) svares ut gjennom en kombinasjon av programplan og emneplaner, og de 
enkelte punktene det skal gjøres rede for i forbindelse med etablering av nye studier ved NIH.  

2. Vurdering av behov for og etterspørsel etter studiet (regionalt, nasjonalt og ev. 
internasjonalt).  

Etter å ha tilbudt digitale studieemner i to år, har vi erfart at etterspørselen er stor (230 studenter på 
det meste i et emne/semester). Vi registrerer at studenter som er inne for å ta et emne, fortsetter 
med nytt/nye emne(r) i påfølgende semester. Mange ønsker å ta flere emner. I enkeltemnene har vi 
studenter fra hele landet, samt norske studenter/toppidrettsutøvere bosatt i utlandet.    

Etterspørselen internasjonalt vil ikke være like stor som nasjonalt, da studiet krever generell 
studiekompetanse, noe som inkluderer ferdigheter i norsk språk. Det innebærer at internasjonale 
søkere mest sannsynlig kun vil være fra Skandinavia.  

3. Redegjørelse for faglig relevans for arbeidsliv og/eller videre studier  

Studieemnene som inngår i studiet, er i kjernen av det dagens og morgendagens ansatte/tillitsvalgte 
i idretten har behov for.  Tema som for eksempel organisasjonsforståelse, ledelse, bærekraft og 
internasjonal idrett er ikke bare relevant, men en forutsetning for de aller fleste roller i idretten.   

Flere tema i studiet er relevante for nær sagt alle typer idrettsstudier. Eksempler er innsikt i 
bærekraft og ledelse. Emnene i studiet er m.a.o. relevante for videre studier – spesielt innen 
idrettsutdanning.  

4. Realistisk vurdering av rekrutteringsgrunnlag og planlagt studenttall på studiet 

I Samordna opptak vil vi legge opp til 50 studieplasser det første året. Endring av studenttallet vil 
vurderes årlig. Gitt erfaringer med søkere til våre enkeltemner og det vi registrerer i sektoren, er det 
grunn til å forvente et betydelig antall søkere: 

Statistikk fra DBH viser at nettbasert undervisning: Antall studenter registrert under kategorien 
"nettbasert" undervisningsform i DBH har hatt en økende tendens de senere år:  

▫ 2019: 15051 
▫ 2020: 19376 
▫ 2021: 22898 
▫ 2022: 22923 (semester høst). 



I tilstandsrapport for høyere utdanning 2022 observerer man også en økning i antall studenter på 
nettbaserte studietilbud. Nettbaserte tilbud øker på bekostning av desentraliserte tilbud. I perioden 
2012-2021 har økningen i antall studenter på nettbaserte studietilbud vært hele 207 prosent.  

Tall fra Samordna opptak viser økt antall søknader til nettbaserte studier generelt. Det var ved 
opptaket i 2022 42 studier regnet som rent nettbaserte (opp fra 33 i 2021). Fra 2016 fram til i dag 
har antall førstevalgssøkere til rene nettstudier økt med 222, 5% mot en nedgang i antall søkere til 
stedbaserte utdanninger på 3,1 % i samme periode.  

Det ble i 2022 opprettet ni nye nettstudier (Samordna opptak), med totalt 535 studieplasser. Disse 
studiene hadde til sammen fått 3055 førstevalgssøkere. Totalt 475 av disse studieplassene og 2956 
av førstevalgssøkerne var tilknyttet seks nye nettstudier ved Høgskolen i Innlandet (HiNN). Det 
nettbaserte studiet med flest førstevalgssøkere (Organisasjon og ledelse, deltid) oppnådde 1382 
førstevalgssøkere til 200 studieplasser.  

Vi har erfaring fra våre digitale enkeltemner med svært gode søkertall. 

Rekrutteringsgrunnlaget for det digitale studiet kan deles i disse gruppene: 

o Den ferske studenten som kommer rett fra videregående skole eller står uten utdanning fra 
universitet og høgskole.  

o Toppidrettsutøveren som sliter med fysisk tilstedeværelse på campus og som ønsker å 
komme i gang med utdanning. 

o Den tidligere studenten som tok utdanning for en del år siden, og er ute etter oppdatert 
kunnskap og kompetanse. Mange tema i programmet var ikke del av utdanningen for bare 
noen år siden.   

o Kandidaten som er ute etter å få mer idrettsstudier i porteføljen for videre studier i idrett.  
o Treneren som ønsker mer kunnskap og kompetanse innenfor organisasjon og ledelse for å 

gjøre deg attraktiv i andre roller/stillinger. 
o Den ansatte i idretten som mangler formell kompetanse innen idrettsutdanning. 

 

5. Oversikt over og vurdering av liknende studier ved norske utdanningsinstitusjoner  

I en gjennomgang av alle DBH - registrerte studietilbud klassifisert som nettbaserte tilbud høst 2022 
har vi ikke klart å identifisere noen direkte konkurrerende tilbud. Nettbaserte idrettsutdanninger er i 
store trekk avgrenset til personlig trener (flere steder), og noen få varianter av trenerutdanninger.  

Dette studiet er lagt opp til at studenter kan enten bruke mellom 2-4 semester for å fullføre studiet.  

6. Vurdering av studiet opp mot instituttets og NIHs strategiske planer  

Fra NIHs strategiske plan: 

o NIH skal tilby alle studenter, fra bachelor til doktorgrad, ambisiøse og attraktive utdanninger 
innen idrettsvitenskap.  

o NIH skal ha et særlig fokus på at undervisere skal kunne utvikle og utnytte digitale ressurser i 
utdanningene. 

o Alle våre utdanningsløp skal inneholde bærekraftperspektiver som er relevante for hvert 
spesifikke program. 

o NIH skal styrke sin rolle som kunnskapsprodusent og -leverandør med blant annet å sikte på 
å styrke leder- og trenerkompetansen på alle nivå i norsk idrett 



o NIH skal styrke vår posisjon og vårt omdømme ved å ha attraktive utdanninger, kompetente 
medarbeidere, etterspurt forskning av høy kvalitet og fornøyde kandidater som får relevant 
arbeid. 

Fra NIHs handlingsplan for livslang læring:  

o NIH skal utvikle nettbaserte studietilbud som tilbys både for fulltidsstudenter og emne- 
/deltidsstudenter samtidig 

o Tilby flere digitale studier for økt tilgjengelighet uavhengig av bosted og livsløp.  
o Etterstrebe generell studiekompetanse som eneste krav for opptak. Dette letter 

opptaksarbeidet og gir et bredest mulig nedslagsfelt for mulige søkere. Fagmessige 
vurderinger må ligge til grunn.  

o Studietilbudene rettet mot eksterne studenter må være av et omfang tilrettelagt for 
gjennomføring parallelt med arbeid og/eller annen utdanning. Anbefalt omfang på emner er 
5 eller 10 studiepoeng per emne per semester. 

Fra NIHs digitaliseringsstategi:  

o Utnytte digital teknologi til å utvikle fleksible studietilbud for å understøtte livslang læring, 
samt internasjonal utveksling og undervisnings- eller utdanningssamarbeid. 

Fra IIS’ handlingsplan: 

o Sikre studier som er relevant og attraktiv for arbeidslivet. 
o Være attraktive partnere for etter- og videreutdanning på prioriterte fagfelt med relevans 

for idrett og samfunn. 
o Sikre studier som er relevant og attraktiv for arbeidslivet. 
o Digitalisering av studier og fleksibilitet for både ansatte og studenter. 
o Være attraktive for internasjonale studenter (det digitale studiet vil kunne tas av studenter i 

de nordiske landene). 
o Styrke studentenes kunnskap om idrett og bærekraft på bachelor- og masternivå. Her er 

tiltak trukket fram spesielt: Utvikle digitalt undervisningsemne ‘Idrett og bærekraft’. 
o Utvikle digitalt undervisningsemne ‘Idrett og bærekraft’. 
o Gjøre studenter ved NIH kjent med kritiske perspektiver på idrett og bærekraft. 

 

7. Redegjørelse for ressursbruk og hvordan studiet skal finansieres  

IIS tilbyr i dag flesteparten av emnene som inngår i det nye årsstudiet. Fra 1. januar 2023 inngår en 
ny ressurs ved ansettelse av prosjektmedarbeider i 100 prosent stilling, tidsbegrenset, (i første 
omgang) til tre år. 

IIS har i en periode tilbudt flere digitale studieemner. Det har gitt uttelling i form av studiepoengs-
produksjon som skal brukes til utvikling av eksisterende og nye digitale studietilbudene.  

Studiepoengsproduksjon som knyttes til årsstudiet, vil på sikt bli brukt til å finansiere studiet på 
samme måte som den øvrige studieporteføljen finansieres.   

Studieavdelingen vil med utvidelse av flere program, få flere opptak og eksamener å håndtere. 
Ressurser til å håndtere økning i studentmassen, må også planlegges i administrasjonen.   

 



8. Oversikt over fagmiljøets fagkompetanse og fagmiljø på området  

a. Fagmiljøets sammensetting, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset studiet slik det 
er beskrevet i programplan, og tilstrekkelig for å ivareta forskning- og utviklingsarbeid.  

- Innhold i studiet representerer det som er kjerneområdene til fagmiljøet. Ansatte underviser og 
forsker innen samtlige emner presentert i studieplanen.  Herunder inngår doktorgradsavhandlinger 
til samtlige som utgjør sport management miljøet.  

b. Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk relevante for 
studiet  

- Dette ivaretas gjennom pkt. a. Fagmiljøet inngår både i nasjonale og internasjonale nettverk 
innenfor tema nevnt i studieplanen.   

c. Minst 50 % av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved 
institusjonen. Av disse skal det være personer med minst førstestillingskompetanse i de sentrale 
delene av studiet. 

- Dette er ivaretatt.  Programansvarlig har etablert de digitale tilbudene vi allerede har. Videre har vi 
blant annet en øremerket stilling til digitale studier. Se vedlegg “Fagmiljø“ med oversikt over 
fagmiljøet som bidrar i studiet. 

 

9. Redegjørelse for kvalitetssikring av studiet  

Her legges det opp til kvalitetssikring på samme måte som vi har i de andre studieprogrammene. Det 
vil oppnevnes programleder for studieprogrammet. Programmet vil følge det ordinære årshjulet for 
kvalitetssikring ved NIH.   

 

10. Kobling til forskning/faglig utviklingsarbeid  

Fagmiljøet dekker samlet forskning/utviklingsarbeid innen samtlige emner som inngår i 
studieprogrammet.  Se vedlegg “Fagmiljø”  

 

11. Tilknytning til praksisfeltet (praksisavtaler, veiledningskompetanse)  

Studietilbudet har ikke veiledet praksis.  

 

12. Ordninger for studentutveksling og internasjonalisering tilpasset studiets nivå, omfang og 
egenart  

Studentutveksling ikke relevant da det kun er krav om utvekslingsordninger for gradsstudier. 

 

 

 

 



13. Program- og emneplaner for studiet (mal) 

Studieplanen er vedlagt 

To emner, som skal tilbys første gang fra vårsemester 2024, “Prosjektoppgave” og “International 
Sport organizations” bygger på emner vi har hatt i den analoge studieporteføljen; SPM327 
International organization of sports (10 ECTS) ble gjennomført analogt siste gang i 2019.  
Prosjektoppgaven bygger på UTV-Essay for bachelor student – et emne vi tilbød for innreisende 
studenter, men som nå endres til heldigitalt emne på norsk (5 studiepoeng).   

 

Matrise som blant annet viser i hvilke emner de overordnede læringsutbyttebeskrivelsene inngår  

Se vedlegg “Matrise” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oversikt fagmiljøet som bidrar i studiet – med publikasjonsliste 
 

 
(1) Vi vil i tillegg engasjere fagpersoner med minimum mastergrad på relevante 

fagområder til studentoppfølging, etter tilsvarende modell som vi i dag benytter i de 
digitale studieemnene.   

(2,3) Kode ikke bestemt for henholdsvis International Sport Organizations og 
Prosjektoppgave  

 

Publikasjonsoversikt relevante tema for fagmiljøet (siste 5 år) 
 
Bodemar, A. (2022). Aspiring leaders at sport events: Perception and enactment of leadership 
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xmlui/handle/11250/2999822 

Bodemar, A., Strittmatter, A.-M. & Fallén, J. (2020). Doomed to fail? A study of how junior managers 
at a major sport event cope with leadership issues. International Journal of Sport 
Management and Marketing, 20(3-4), 271-288. 
https://doi.org/10.1504/IJSMM.2020.110845  

Gammelsæter, H. & Loland, S. (2022). Code Red for Elite Sport. A critique of sustainability in elite 
sport and a tentative reform programme. European Sport Management Quarterly, 1-21. 
https://doi.org/https://doi.org/10.1080/16184742.2022.2096661  

Grønkjær, A. B. (in press). Struggling with the amateur identity: The self-perception of the Danish 
Football Movement, 1880s to 1970s. Soccer & Society.  

Grønkjær, A. B. & Frøyen, A. F. (2022). Leading and managing during COVID-19: empirical insights 
from the Norwegian women’s national handball team in a time of crisis. Sport in Society, 
25(7), 1291-1306. https://doi.org/10.1080/17430437.2021.2016704  

Grønkjær, A. B. & Hanstad, D. V. (2021). Leading for success in Danish and Norwegian national team 
handball. I Embedded Multi-Level Leadership in Elite Sport (s. 142-160). Routledge.  

Gulisova, B., Horbel, C. & Noe, E. (2021a). Place branding and sustainable rural communities: 
qualitative evidence from rural areas in Denmark. Journal of Strategic Marketing, 1-22. 
https://doi.org/https://doi.org/10.1080/0965254X.2021.2006274  

Gulisova, B., Horbel, C. & Noe, E. (2021b). Rural place branding from a multi-level perspective: a 
Danish example. Place Branding and Public Diplomacy, 17(3), 231-248. 
https://doi.org/https://doi.org/10.1057/s41254-021-00204-8  

Hanstad, D. V. (2019a). Lederskap basert på verdier. I E. Kristiansen, B. A. A. Solem & T. Dille (Red.), 
Eventledelse. En forskningsbasert antologi (s. 48-63). Universitetsforlaget. 
https://doi.org/10.18261/9788215032191-2019-04  

Hanstad, D. V. (2019b). Organisasjon og lederskap i idretten. Fagbokforlaget.  

Ansatt Stillingsbetegnelse 
 Ansettelses- 

forhold 
Undervisnings-/veilednings- 
 område i studiet 

Kommentar (1)  

Dag Vidar Hanstad Professor Fast SPM103, SPM105, SPM106 Programleder  
Allan Grønkjær Prosjektmedarbeider Midlertidig, 3 år SPM102, SPM120, SPM600 (2)                                                               Ph.d. til vurdering 
Annika Bodemar Førsteamanuensis Fast SPM102, SPM700 (3)  
Sigmund Loland Professor Fast SPM120  
Chris Horbel Førsteamanuensis Fast  Ikke 2023-23 
Strittmatter Førsteamanuensis Fast  Forskningstermin 
     



Hanstad, D. V. (2023). Arrangementsledelse (2. utg.). Fagbokforlaget.  
Hanstad, D. V. & Lesjø, J. H. (2020). A positive legacy – against all odds. Olympic facilities at the 1994 

Olympic Winter Games. Current Issues in Sport Science, 3:002. 
https://doi.org/10.15203/CISS_2018.002  

Hanstad, D. V., Sandvik, M. R. & Strittmatter, A.-M. (2021). Idrett og bærekraft:  Perspektiver på 
miljø- og samfunnsansvar i idrettens organisasjoner. Fagbokforlaget.  

Hanstad, D. V. & Strittmatter, A.-M. (2022). En bærekraftig idrettsorganisasjon: Lang vei fra vedtak 
til implementering. I A. Tjønndal, A. K. Lund & M. Nilssen (Red.), Bærekraft i idrett og 
friluftsliv. Universitetsforlaget. https://doi.org/https://doi.org/10.18261/9788215061153-
2022-06  

Horbel, C. (2022). Stakeholders in sport marketing. I A.-M. Strittmatter, J. Fahlén & B. Houlihan 
(Red.), Stakeholder analysis and sport organisations (s. 229-242). Routledge. 
https://doi.org/10.4324/9781003111917-16  

Horbel, C., Buck, C., Diel, S., Reith, R. & Walter, Y. (2021). Stadium visitors' smartphone usage and 
digital resource integration. Sport, Business and Management: An International Journal, 
11(1), 10-27. https://doi.org/10.1108/SBM-10-2019-0099  

Houlihan, B. & Hanstad, D. V. (2019). The effectiveness of the World Anti-Doping Agency: 
Developing a framework for analysis. International Journal of Sport Policy and Politics, 11(2), 
203-217. https://doi.org/10.1080/19406940.2018.1534257  

Houlihan, B., Hanstad, D. V., Loland, S. & Waddington, I. (2019). The World Anti-Doping Agency at 
20: progress and challenges. International Journal of Sport Policy and Politics, 11(2), 193-201. 
https://doi.org/https://doi.org/10.1080/19406940.2019.1617765  

Kaiser, B. A., Hoeberechts, M., Maxwell, K. H., Eerkes-Medrano, L., Hilmi, N., Safa, A., Horbel, C., 
Juniper, S. K., Roughan, M. & Theux Lowen, N. (2019). The importance of connected ocean 
monitoring knowledge systems and communities. Frontiers in Marine Science, 6, 309. 
https://doi.org/doi:10.3389/fmars.2019.00309  

Kristensen, J. Å., Skilbred, A., Abrahamsen, F. E., Ommundsen, Y. & Loland, S. (2022). Performance-
enhancing and health-compromising behaviors in youth sports: A systematic mixed-studies 
review. Performance Enhancement & Health, 100237. 
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.peh.2022.100237  

Loland, S. (2021a). Classification in sport: A question of fairness. European Journal of Sport Science, 
21(11), 1477-1484. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/17461391.2021.1923816  

Loland, S. (2021b). The poetics of everyday movement: human movement ecology and urban 
walking. Journal of the Philosophy of Sport, 48(2), 219-234. 
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Loland, S. & McNamee, M. (2022). Olympism and the Idea of Anti-doping: Between the Thick and 
Thin Interpretations of Sporting Progress. I O. Rabin & O. Corazza (Red.), Emerging Drugs in 
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