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Klubbens verdigrunnlag 
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Klubbens ambisjon og bærende elementer

Alltid 
Europa

Verdi-grunnlag

Artig & 
angrepsvillig 

fotball

Bærekraftig 
økonomi

Samfunns-
ansvar
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Strategiske forutsetninger for RBK

Partner-
inntekter

Billett-
inntekter

Medie-
inntekter 

sentral 
avtale

Spillersalg

Inntekter 
fra UEFA
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Drift-
kostnader 

kamper

Spiller- og 
overgangs
kostnader

Reklame-
sponsor-

VIP 
kostnader

Lønns-
kostnader 
administr-

asjon

Kostnader 
trening, 
utstyr, 
lokaler 



Rosenborg Ballklub

• Situasjon da vi gikk inn i 2012
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Klubbens omdømme i 2011

• Klubbens suksess bygger på et fundament der

– Åpenhet – Engasjement  – Folkelighet er sentrale elementer

• Omdømmet til klubben er bygd opp over lang tid ; dvs. fra 1960 av

• Omdømmet rives ned i løpet av noen korte måneder i 2011

• Adressa skrev:

– ”Klubben som tapte sin sjel”  betydde at identiteten var truet og omdømmet i ferd med å gå i stykker
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I den mest ekspansive vekstperioden (2005-2011)
Hva var vi og hvordan tenkte vi å bli

100 millioner  årlig fra UEFA

28 spillere i A-stallen

Trener som blir tilbudt å være statsråd

Direkte fly med supportere fra København

Opp mot 70 ansatte 

Omsetning i Shop-Arena-Kiosk: 45 mill.kroner

Familiepark i 2009

«20.000 fast på laget»

Hotell – og konferansesenter

Egen medieavdeling på 9 stk
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I 2012

Rosenborg 
2012

Flere år 
med 

underskudd

Organisasjon 
bygd opp til 
å spille i CL

Uro på 
trenersiden

Juling i 
media

Anstrengt 
forhold til 
publikum, 

medlemmer, 
sponsorer
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Endringsprosess fra 2012 – hva måtte gjøres

Kostnadskutt på 30 mill. i 2012

Forenkling i alle ledd

Ny ledelse

Nytt styre

Nye kultur

Nye strategier 
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Tilnærming til endringsprosessen
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Felles 
virkelighetsoppfatning

•Fast styringsstruktur

•Tydelighet på strategi

Sette sammen 
hensiktsmessige team

•Utholdenhet på strategiske 
valg

•Reell åpenhet

•Ny mediestrategi



Endringsprosess RBK  

• Målsettinger vi satte: 

• Vi skal bli en av de mest kompetente og veldrevne klubbene i Europa

• Vi skal være best på ”organisatorisk kapital”

• Kompetente og motiverte medarbeidere

• Ledelse som samhandler på tvers, er drivende og virker motiverende

• Den norske virksomheten (uten spillersalg og e-cup) skal gå i balanse

• Større effektivitet med færre ressursser

• Alle muligheter er åpne for RBK i Norge

• Vi skal spille artig, angrepsvillig fotball

• Vi har ett produkt – fotball-laget

• Ledelse – alle må dra i samme retning ……
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Kulturutvikling & ledelse

• Utgangspunkt i 2012: hvordan skape en hensiktsmessig kultur 

– når «alle» eier deg

– andre vet hva som er best

– når du skal kutte i kostnader - når privilegier må tas bort

• Ledelse i «slike» tider:

– Etablere strategier for å nå målene og holde på disse

– Skape enighet om målet

– Skape enighet om metodene for å komme til målet

– Formidle mål og metode

– Prioritere hele tiden

– Være åpen mot alle omgivelser – informasjon – kommunikasjon - inkludering

– Plukke ut noen tidlige suksesser og kommunisere disse

– Nedtone egen betydning, snakke om fellesskapet og «vi»
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Kulturutvikling & ledelse

Ta hensyn 
til det 

spesielle

Budskap mot 
klubb og 

eksterne miljø

Identitet 
og verdier
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Alle «eier» Rosenborg
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Rosenborg 

Styret Med-
lemmer

Veteran
-laug

Tidliger
e 

spillere

Folk 
rundt 

Brakka

Suppo-
rtere
(egne 

og 
andres)

NFF-
NTF-
UEFA

Media 
og 

presse

Andre 
klubber

Agente
r Spon-

sorer

Poten-
sielle

sponso
rer

Spillere 

Ansatte

Tidli. 
Ansatte

Tidl.sty
remedl.

Kontrol
lkomite

Valgko
mite

Kjerne
n»

Publi-
kum

Alle vil påvirke, forventer å 

bli hørt og har løsninger.

Flere av disse er også våre 

«strategiske partnere»



Kulturutvikling & ledelse i starten av omstillingsarbeidet i 2012

• Ovenfor ansatte:

– Få flest mulig til å forplikte seg til målet og metodene

– Luke vekk de som ikke har forpliktet seg

– Gjenta hovedbudskapet i alle sammenhenger

• Om identitet og verdiene

– Identifisere uheldige subkulturer med ødeleggende motiver

– Skape oppslutning rundt hva som skal være definisjonen på verdiene og 
konsekvensene av disse

• Spesielt for Rosenborg
– «Alle» eier Rosenborg

– Fakta & følelser - «børs og katedral»

– Måtte etablere en helt ny mediestrategi

– Måtte etablere en helt ny kommunikasjonsstrategi
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Økonomi 2008-2015 – Driftskostnader konsern
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Inntektene budsjetteres realistisk
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Grunnklosser i utviklingen fra 2012

Sportslig 
prestasjon

Merkevarebygging Profiler

Ekstern 
kommunikasjon 
blir også intern 
kommunikasjon

Verdiutøvelse
Utholdenhet på 

strategi
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Felles virkelighetsforståelse gjennom 

• De økonomiske KPI vi styrer etter:
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Spil lerkostnader

Spil lersalg

Partnerinntekter

Bil lettinntekter

Medieinntekter



Strategivalg 2016
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Medieoppmerksomheten  

• Vi må være på vakt 24 /  7

• Vi utvikler «paranoia» og kan bli veldig selvopptatt

• Når «saken» eksploderer må vi ha beredskap 

• Pust – samsnakk- agere

• Alt vi sier kan tas til inntekt for en eller annen retning

• Vi kan ikke kommentere alt 

• Vi vil ha oppmerksomhet 

• Oppmerksomheten tar bort fokus fra det vi hadde tenkt å gjøre den dagen 

• Vi må begrense hvem som internt involveres

• Det finnes viktigere saker enn Rosenborg…. 

• Det påvirker ansatte 
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Mediestrategien viktig for Rosenborg  :

• Vi vet at media vil at vi vinner kampene

• Vi tror ikke media er ute etter oss

– Vi har ingen fiender i media

• Medias kritiske blikk på oss skal vi bruke konstruktivt

• Media må få nyheter, sitater og tilgang på oss

• Media vil ha eksklusivitet

• Media er opptatt av hva publikum interesser seg for, ikke hva vi er interessert i 

• Har vi gode relasjoner til media når det går godt, vil vi dra nytte av det når det butter imot

24



Utfordringer nå før 2017 

Økonomisk 
nøkternhet

Sportslig 
forbedring

Kvalitetsheving i 
alle ledd

Ikke bli forført av 
suksessen

Holde fast på en 
liten og effektiv 

organisasjon

Endringsfokus 
også fremover
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Før  2017 – før budsjettprosess starter

• Fortsatt behov for stram styring

• Nøktern budsjettering av inntekter
– Overordnet:

• 2. plass i Tippeligaen

• Kvartfinale i NM

• Én kval.runde i Europa

• Tilskuersnitt TL: 14.500 ( som 2015 og 2016)

• Partnerinntekter = partnerinntekter året før

• Europa –drømmen brast….

– Hvorfor ?

• Solid likviditet

• «Kontroll» på økonomien

• Klubben på vei inn i komfortsonen?

– Ny tilpasning og endringsprosess må settes i gang

• Bevare nøkternheten

• Øke kundetilfredsheten både hos publikummere og våre kommersielle partnere
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Kulturbygging i spillergruppa

• Vi vil ha spillere med «riktig» karakter

• Vi må trekke spillerne ut av bobla si og gjøre de til RBKere for alltid 

• Involveres i klubbens mål og strategier

• 2015: deltok i mer enn 575 ulike oppdrag innenfor sponsorsamarbeid –
samfunnsengasjement- medieoppdrag

• Ukentlig spillere som spør om «hvordan går det»
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Ledelse internt i ledelsen

• Kritisere oss selv 
– «Keiseren er naken»

– Utfordre vedtatte sannheter

– Gjøre analyser sett utenfra

– Gjøre lederne litt ukomfortable – må ikke være fornøyd – innovasjon 

– Vi må tenke kritisk, selvstendig og ofte mot den generelle oppfatning

• Unngå at for mange tenker likt

– Unngå suverene ledere

• Krevende når det går godt.
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Strategi 

Vi er i ferd med å gjøre økonomien uavhengig av Europa

Vi har tatt kostnadsreduksjoner på ca 100 mill fra 2009

Vi fokuserer på ett hovedprodukt

Neste skritt i utviklingen: 

Vi skal over tid gjøre økonomien uavhengig av spillersalg 
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Mine utfordringer som leder i Rosenborg
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Holde et langsiktig 
perspektiv i 

fotballindustrien

Gass og brems 
samtidig

Balansere følelser 
og fakta rundt 

klubben

Mange interesser å 
tilfredsstille

Avvise omkamper

Altoppslukende 
jobb
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