
  



  



Abstract 
 

 

This thesis evolves around DONG Energy’s transformation to Ørsted. Our focus is on the story the 

management has told their employees about the transformation and how the employees further on 

uses this story to make sense about the transformation. Hereby, with a narrative perspective, we took a 

closer look at CEO, Henrik Poulsen’s, presentation of the transformation, which he held in Gentofte 

on October the 2nd. In this 45 minute presentation, Henrik Poulsen succeeded in telling a plausible 

story about why they chose their new name, and how they now are working from a new and bolder 

vision: to create a world that runs entirely on green energy. The story about the Danish Scientist, H. 

C. Ørsted, is a huge inspiration for them as a company, and the importance of changing the way they 

think about energy, really made sense to Ørsted’s employees. The foundation of the transformation 

contained such a great potential because of all the hard work the management had put into creating 

this inspiring story. However, when having a closer look at the respondents involved, it became quite 

clear, that even though the story made sense to them, their levels of enthusiasm about the 

transformation were very divergent. Thus, we began focusing on the middle management because 

they play a significant role in change management because of their daily interactions with employees. 

In that context, it became clear how the top management's expectations, regarding the role of the 

middle management, did not match the way our interviewed middle managers saw their own role. 

Hereby it became particularly clear, that the top management’s thorough work in relation to create a 

plausible story behind their transformation at the same time became their biggest challenge. Because 

of the great success of the transformation, the middle management did not find it relevant to talk 

further about the change, the name and the new vision. According to the theories deduced in the 

thesis, this is a huge misunderstanding, as it is precisely in the interactions and in the middle 

management’s work with translating the change into everyday practices, that the change really gets its 

foothold. Thus, it became clear that the great potential of the change has not fully been realized.  
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1. Indledning 
 

	
1.1 Problemfelt 

“Forandringsprocesser slår igen og igen fejl, fordi man ikke investerer den tid og omtanke, der skal til.” 

Sådan indledte Lederne en artikel fra december 2017, hvori de fokuserer på de fejl der, ifølge professor i 

forandringsledelse, John P. Kotter, ofte optræder i forbindelse med forandringsprocesser (Lederne.dk, 2017). 

Selvom de fleste ledere er klar over, hvilke forandringer de ønsker, kan det alligevel være vanskeligt at skabe 

dem. Mange af de forandringer, der laves i dansk erhvervsliv, fejler eller holder kun så længe, de har ledel-

sens bevågenhed, påpeger Center for Ledelse i en artikel. Årsagen er, at forandringer kræver, at alle i organi-

sationen agerer, og tænker på en anden måde, end de har været vant til (cfl.dk, 2018). 

 

I takt med globaliseringen og den øgede konkurrence sker der i dag flere omstruktureringer og fusioner i 

virksomheder, og Danmark er et af de lande, hvor arbejdstagere oplever flest forandringer (Business.dk, 

2017a). Dette sætter store krav til ledelsen, som ofte er igangsætterne af forandringerne (cfl.dk, 2014). En 

ledelse skal både evne at kunne lede samt inspirere medarbejderne til at forandre det, der er behov for. Sam-

tidig skal ledelsen kunne skabe begejstring for forandringen gennem den rigtige kommunikation på det rigti-

ge tidspunkt. Desuden er det en forudsætning, at ledelsen forstår, hvad forandring egentlig er, og at ledelsen 

også ved, hvordan mennesker typisk reagerer mentalt på forandringer (Pjetursson, 2011:185). Men ifølge 

tidligere CEO hos Center for Ledelse, Wenche Strømnes, er der fortsat lang vej fra at vide meget om foran-

dringsledelse og derfra at få det til at fungere (cfl.dk, 2014). For hvordan tager mennesker forandringer til 

sig? Og hvordan skal man forstå deres forskellige reaktioner og samtidig formå at håndtere reaktionerne på 

en måde, så den enkelte medarbejder får lyst til at involvere sig i og støtte forandringen? Ifølge forfatteren og 

virksomhedskonsulenten, Leif Pjetursson, bør der i forandringsmæssige sammenhænge rettes et fokus mod 

mellemlederne, der spiller en central rolle i forandringsprocesser (Pjetursson, 2011:34). Mellemlederens rolle 

har de seneste år gennemgået en stor udvikling, og mellemledere er ikke altid blevet betragtet som værende 

af væsentlig betydning i forandringssituationer. “En bremseklods for forandring, rockwoollag og en uddøen-

de race.” (DEA, 2008). Det var nogle af de udtryk, der blev brugt om mellemlederens funktion for 30 år 

siden. Det er dog langt fra den opfattelse, der i dag er af mellemlederens rolle. I dag fremhæves det i stedet, 

hvordan mellemlederen er bindeleddet mellem topledelsen og medarbejderne, og hvordan de er relationen til 

virksomhedens omgivelser og omdrejningspunkt (DEA, 2008). I dag er det mellemlederen, der aktivt skal 

engagere og involvere medarbejderne i virksomhedens fremtidige mål, værdier og strategier samt skabe en 

rød tråd til den enkelte medarbejders arbejdssituation og mål (Pjetursson, 2011:36).  
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Forandringsprocesser deles ofte op i to kategorier: henholdsvis små løbende tilpasninger og større, radikale 

forandringer. Større forandringer ses ofte i forbindelse med nye strategier og visioner, som ofte vil overskri-

de virksomhedens og medarbejdernes måde at forstå sig selv på (Pjetursson, 2011:185). Netop behovet for at 

udvikle og kommunikere en dragende vision i en virksomhedssammenhæng er større end nogensinde, da det 

at dele en vision har en meget stor betydning for virksomhedens sammenhængskraft. En stærk vision har 

muligheden for at skabe retning samt at fokusere og samle energien i virksomheden i ét punkt i stedet for at 

sprede den (Pjetursson, 2011:95). Det er således med til at stille store krav til ledelsen i en virksomhed, som 

har til opgave at træffe de rigtige valg i forhold til at finde frem til en retning, der vil være den rigtige for 

virksomheden at gå i, hvor det samtidig er vigtigt, at medarbejderne kan genkende sig selv i virksomhedens 

vision, og netop forstår den retning, virksomheden går i (Pjetursson, 2011:98).  

 

1.2 Problemstilling 

I maj 2017 blev det offentliggjort, at DONG Energy nu havde frasolgt deres olie- og gasforretning til det 

schweiziske kemi-selskab Ineos (Business.dk, 2017b). Dette frasalg blev på mange måder starten på et nyt 

kapitel for DONG Energy. I beslutningen om at frasælge olie- og gasforretningen lå der nu et ønske om ude-

lukkende at fokusere på grøn energi (Bilag 17:178). Det store fokus på grøn energi, og da navnet DONG 

Energy, som oprindeligt står for Dansk Olie og Naturgas, i sagens natur ikke havde et så grønt-klingende 

navn, blev en navneforandring et naturligt skridt at tage i den grønne retning. Efter flere måneders forbere-

delse var ledelsen i DONG Energy endelig parate til at præsentere deres nye navn, og d. 2. oktober 2017 

kunne administrerende direktør i DONG Energy, Henrik Poulsen, med stolthed i stemmen præsentere 

DONG Energy’s nye navn: Ørsted.  

 

“Becoming Ørsted - ny vision, nyt navn” (Bilag 17:176). Sådan står der på forsiden af magasinet til medar-

bejderne, som blev udarbejdet i forbindelse med lanceringen af skiftet fra DONG Energy til Ørsted. Henrik 

Poulsen forklarede under sin præsentation af det nye navn, at frasalget af deres olie- og gasproduktion havde 

været det store springbræt i en helt ny retning, som også betød, at Ørsted nu skulle arbejde ud fra en ny og 

ambitiøs vision, som kom til at lyde: “At skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi” (Bilag 

17:177). Det nye navn og den nye vision indebar også udviklingen af et nyt brand og logo, som nu skulle 

give omverdenen nogle andre associationer, end DONG Energy, havde givet med dets mørke og dunkle far-

ver. Ørsteds nye blå farve skulle i stedet trække paralleller til havet og vinden, som i den forbindelse linkes 

til virksomhedens hovedaktiviteter, der skal lede dem i retningen af at skabe en verden, der udelukkende 

kører på grøn energi (Bilag 14:134).     
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Ørsteds nye navn er inspireret af den danske videnskabsmand, Hans Christian Ørsted, der opdagede elektro-

magnetismen, som er grundlaget for, hvordan Ørsted i dag laver strøm på deres grønne kraftværker og ved 

hjælp af deres havvindmøller (Bilag 17:179). Det nye navn er altså ikke som tidligere et akronym for, hvad 

virksomheden producerer, men et navn, der indeholder en historie og et budskab, som af ledelsen er nøje 

velovervejet og udvalgt. Men en navneændring er på mange måder en kompliceret forandring, da der stilles 

mange krav internt, såvel som eksternt, til det navn, som vælges. Set i et internt perspektiv vil en ændring af 

virksomhedens navn måske betyde mere for nogen, end det vil for andre. Blandt medarbejderne i Ørsted 

tyder det dog på, at en navneændring ikke ville være helt uden betydning, hvilket tydeliggøres i virksomhe-

dens seneste engagement survey, hvor fordelingen af faktorer, som har betydning for deres arbejdsglæde er 

iøjnefaldende:  

(Engagement Survey - Bilag 15:148)  

Cirkeldiagrammet viser, at det er virksomhedens omdømme, der har den næststørste påvirkning  

på medarbejdernes arbejdsglæde - kun overgået af deres daglige arbejde. Dette giver os et indtryk af, at vi 

her har at gøre med en virksomhed, hvor en navneændring vil være en særlig interessant case.  

 

Med Ørsteds navneændring og skift af retning og vision er der således tale om det, Pjetursson vil kategorise-

re som en radikal forandring. Meget tyder derfor på, at ledelsen i Ørsted har stået over for en udfordring i 

forhold til at få solgt idéen om det nye navn og den nye vision til deres medarbejdere, så det i fremtiden vil 

blive muligt for dem i samlet flok at bevæge sig mod deres ambitiøse mål. Selvom der ligger utallige ar-

bejdstimer og overvejelser i processen om at nå frem til det nye navn og den nye vision, bliver det i mødet 

med omverdenen alligevel sat på prøve. For er baggrundshistorien for valget af det nye navn nu plausibel 
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nok? Og vil medarbejderne kunne følge ledelsens tankegang og skabe mening omkring deres valg? Det er 

spørgsmål, der har ledt os frem til specialets problemformulering:  

 

1.3 Problemformulering 

Hvilken historie har ledelsen fortalt medarbejderne i Ørsted omkring navneforandringen fra DONG Energy 

til Ørsted, og hvordan opfattes og bruges historien til at skabe mening blandt medarbejderne? 

 

1.3.1 Uddybning og afgrænsning af problemformuleringen 

Problemformuleringen centreres omkring skiftet fra DONG Energy til Ørsted, hvor vi ønsker at fokusere på 

den historie, ledelsen har koblet på det nye navn. Dertil ønsker vi, med udgangspunkt i den historie der af 

ledelsen fortælles om det nye navn, at undersøge hvilken mening medarbejderne har skabt ud fra fortællin-

gen. Med vores ønske om at fokusere på ledelsens fortælling omkring navneskiftet ligger her både et fokus 

på topledelsens og mellemledelsens fortællinger omkring skiftet. I specialet repræsenteres topledelsens for-

tælling af CEO Henrik Poulsens offentliggørelse af navneskiftet d. 2. oktober 2017 samt af to interviewede 

respondenter fra Ørsteds øvre ledelse, og mellemledelsens fortællinger om skiftet repræsenteres i specialet af 

3 interviewede mellemledere. Derfor vil vi gennem specialet være tydelige omkring, hvornår vi refererer til 

Ørsteds topledelse, hvornår vi refererer til mellemledelsen, og hvornår vi refererer samlet til dem som Ør-

steds ledelse.  

 

Besvarelsen af problemformuleringen er funderet i det socialkonstruktivistiske paradigme, hvilket også har 

en betydning for den erkendelse, som udarbejdes. Forandringen er en kompleks størrelse, og her kan mange 

faktorer spille ind på meningsskabelsen, hvorfor vi har været nødsaget til at sætte nogle begrænsninger. Vo-

res syn er afgrænset til udelukkende at være centreret internt omkring medarbejderne i Ørsted. Vi medtager i 

specialet således ikke, hvordan forandringen kan have betydning, eller hvordan mening bliver skabt, for 

stakeholders og andre interessenter. På den måde afgrænser vi os også fra et økonomisk perspektiv samt et 

employer branding perspektiv. En inddragelse af disse vinkler ville have muligheden for at belyse andre 

problemstillinger omkring forandringen, men da vi ønsker at belyse de sociale processer blandt de ansatte, er 

disse vinkler undladt. Specialet har dermed ikke et eksternt syn, og forholder sig kun til måden, hvorpå vores 

respondenter skaber mening om forandringen. Vi kan derfor udelukkende drage konklusioner ud fra de re-

spondenter, der inddrages i forbindelse med udarbejdelsen af specialet.    
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1.3.2 Arbejdsspørgsmål 

For at give et overblik over, hvordan vi vil besvare specialets problemformulering, har vi udarbejdet 3 ar-

bejdsspørgsmål, som ligeledes vil danne rammen for specialets 3 analysedele: 

  

1. Hvordan er forandringen kommunikeret ud til organisationen fra topledelsens side? 

 

• Til specialets 1. analysedel vil vi tage udgangspunkt i den fortælling Ørsteds CEO, Henrik Poulsen, 

præsenterede d. 2. oktober 2017 for Ørsteds medarbejdere. I den forbindelse vil vi lave en narrativ 

analyse, som bygges op omkring Leif Pjeturssons teori omkring de komponenter han mener, bør væ-

re til stede i den gode historie. Den 1. analysedel vil ydermere trække på Tor Hernes’ narrative teo-

ri.   

 

2. Hvilken mening skabes af medarbejderne omkring forandringen, og hvilke faktorer har haft indfly-

delse på deres meningsskabelse?   

 

• I specialets 2. analysedel vil vi fokusere på, hvilken mening de interviewede respondenter har skabt, 

ud fra den fortælling de har hørt omkring navneskiftet. Til dette vil vi primært inddrage Karl E. 

Weicks sensemaking teori.  

 

3. Hvilke forventninger har topledelsen haft til mellemledernes rolle i forbindelse med forandringen, 

og hvilken rolle har mellemlederne påtaget sig?  

 

• I specialets 3. og sidste analysedel vil vi først se på, hvilken rolle topledelsen har ment, at mellemle-

delsen skulle varetage i forbindelse med navneskiftet. Dertil vil vi se på, hvilken rolle mellemledel-

sen selv mener, de har haft omkring navneskiftet. Til dette vil vi primært inddrage Ralph Stacyes 

kompleksitetsteori.  

 

1.4 State of the art  

Vi vil i det forestående afsnit redegøre for specialets state of the art, hvor formålet med afsnittet er at doku-

mentere forståelsen af den forudgående forskning i forbindelse med specialets rammer. De opstillede rammer 

for specialets state of the art er, at vi har valgt henholdsvis at holde os til videnskabelige artikler og bøger, 

som er udgivet inden for de seneste 15 år. Dog vil nogle af de inddragede tekster trække på forskning, som 

rækker længere tilbage end de 15 år. I vores søgning efter specialets state of the art har vi som udgangspunkt 

lavet en søgning efter videnskabelige tekster, som indeholder emneordene ‘organizational name changes’, 
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‘change management’, ‘sensemaking’ og ‘organizational change’. Ud fra denne søgning har vi udvalgt 12 

videnskabelige tekster, som vi i det følgende vil se nærmere på. Efter at have foretaget forskellige søgninger 

på ovennævnte emneord blev vi opmærksomme på, at der findes et begrænset omfang af videnskabelig 

forskning inden for det område, vi ønsker at undersøge, hvor vi kæder en organisations navneforandring 

sammen med sensemaking teori. Vi så derfor med specialet en mulighed for at bidrage til at afdække et om-

råde, der på nuværende tidspunkt ikke er forsket meget i, hvilket således blev motivationen for valget af spe-

cialets emne. Derfor har vi med specialets state of the art valgt at se mere isoleret på de forskellige emneord, 

og dermed forsøgt at undersøge nyere forskning inden for de ovenstående emneområder.  

 

1.4.1 To syn på forandringsledelse 

Det første vi har valgt at inddrage, er to forskellige syn på forandringsledelse, som er henholdsvis en step by 

step tankegang og en processuel tankegang. Hertil vil vi først tage fat på step by step tankegangen, hvor vi 

har valgt at inddrage organisationsteoretikeren, John P. Kotter, som centrerer sine teorier omkring netop 

denne tankegang.  

 

Kotter er blandt andet kendt for at have udviklet sin 8-step model, som han mener, er 8 forudsætninger for at 

skabe forandring. De 8 steps har han formuleret som; 1) establish a sense of urgency about the need to achi-

eve change, 2) create a guiding coalition, 3) develop a vision and strategy, 4) communicate the change visi-

on, 5) empower broad-based action, 6) generate short-term wins, 7) consolidate gains and produce more 

change og 8) anchor new approaches in the corporate culture (Appelbaum et. al, 2012). De 8 steps bliver af 

Kotter illustreret gennem en historie om pingviner, som bor på et isbjerg, der på sigt er i fare for at smelte. 

Historien illustrerer, hvordan pingvinerne benytter de 8 steps for til sidst at lykkes med at redde deres isbjerg 

(Kotter & Rathgeber, 2009). 

 

I artiklen The Big Idea - Accelerate fra 2012 benytter Kotter sine 8 steps i en ny sammenhæng, hvor han 

fokuserer på acceleration, og hvad det er, der begrænser acceleration i organisationer. Som en metode til at 

muliggøre acceleration opstiller han teorien om det dobbelte styresystem. Ifølge Kotter, er organisationer 

ikke gode til at identificere de vigtigste risici eller muligheder, eller formulere kreative strategiske tiltag tid-

ligt nok og er især ikke smidige nok til at gennemføre dem hurtigt nok. Derfor vil løsningen, ifølge Kotter, 

være at indføre et ‘second operating system’, som skal fokusere på at designe og implementere strategier, der 

bruger en agil og netværksbaseret struktur (Leavy, 2014). Her vil der således være to systemer, hvor det hie-

rarkiske har fokus på pålidelighed og effektivitet, og det netværksbaserede har fokus på smidighed og accele-

ration. For at få det strategiske netværk til at fungere præsenterer Kotter 8 acceleratorer, som han mener, bør 
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bringes i spil step by step. Disse 8 acceleratorer er i denne artikel meget lig Kotters originale steps, men in-

deholder samtidig også små ændringer (Kotter, 2012).  

  

Netop denne step by step tankegang har blandt andet sine rødder i Kurt Lewins 3-step model:  ‘unfreezing → 

changing → refreezing’, som af mange betragtes som den klassiske eller fundamentale tilgang til at håndtere 

forandringer, hvilket netop er et emne, der berøres i artiklen Unfreezing change as three steps: Rethinking 

Kurt Lewin’s legacy for change management. Alligevel kritiseres Lewin for at have oversimplificeret foran-

dringsprocessen. I artiklen forsøger forfatterne i stedet at undersøge, hvorfor og hvordan disse 3 steps blev 

fundamentet for hele forandringsledelsesfeltet, og hvordan teorien har formået at påvirke forandringsteori og 

praksis helt frem til nyere tid (Cummings et. al, 2016). 

 

I forlængelse af den kritik, som er centreret om måden at tænke forandringer i steps på, vil vi nu se mere på 

den modsatrettede tankegang inden for feltet, som i højere grad fokuserer på en processuel måde at tilgå 

forandringer på. I den forbindelse har vi blandt andet valgt at inddrage artiklen Choice, chance, and uninten-

ded consequences in strategic change: a process understanding of the rise and fall of NorthCo Automotive. I 

artiklen ser de to forfattere på, hvordan det med en processuel tankegang bliver muligt at forstå, hvorfor 

virksomheden NorthCo Automotive måtte lade sig erklære konkurs (MacKay & Chia, 2013). Artiklen kom-

mer frem til, at der i NorthCo har været en opfattelse af, at det er muligt at eje en forandringsproces. Gennem 

artiklen analyserer forfatterne NorthCo Automotives måde at forsøge at styre forandringen på, hvilket slutte-

ligt ender ud i virksomhedens konkurs. Hertil sætter de fokus på virksomhedens manglende overblik over 

selve forandringsprocessen, og bringer her en mere processuel måde at forstå forandringen på (MacKay & 

Chia, 2013).  

 

En anden teoretiker der ligeledes er optaget af den processuelle tilgang til forandringer, er organisationsteo-

retikeren, Ralph Stacey, som er inspireret af forfatteren, James Gleick, og hans teorier om kaosteori og kom-

pleksitetsteori (Stacey, 2003a). Stacey beskriver i sin artikel Organizations as complex responsive processes 

of relating, hvordan planlægning er en af de mest udbredte praksisser i organisationer, når det kommer til 

organizational management, og at udfaldene ofte er anderledes end det, som var planlagt (Stacey, 2003a). 

Derfor sætter Stacey spørgsmålstegn ved, hvorfor man i mange organisationer fortsat bruger så mange res-

sourcer på at planlægge, når planen ofte viser sig ikke at holde. Stacey bruger i sin teori et eksempel med 

vejret, som han mener, både er forudsigeligt og uforudsigeligt på samme tid, hvilket er paradoksalt. Det for-

udsigelige ligger i, at det er muligt at forudsige årstiderne samtidig med, at vejret dag for dag ikke præcist 

kan forudsiges, hvilket udgør det uforudsigelige (Stacey, 2003a). Stacey mener ikke, at det er muligt at an-

vende kaosteori direkte på organisationer, men han mener, at kaosteorien kan være med til at provokere os 

til, at udforske måden hvorpå vi mener, organisationer hænger sammen (Stacey, 2003a).  
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1.4.2 Meningsskabelse 

Da vi i specialet har valgt at fokusere på meningsskabelse, vil vi i følgende afsnit undersøge, hvad forskere 

har fundet og sagt om netop dette begreb. I vores søgen på dette område har vi valgt at oversætte menings-

skabelsesbegrebet til ‘sensemaking’, således vi åbner op for flere videnskabelige artikler.  

 

I det 21. århundrede har der været et stigende fokus på at undersøge sociale processer, hvilket er måden 

hvorpå sensemaking opstår. Heraf ses en stigende forskning i sensemaking i relation til både sprog, diskursi-

ve praksisser og narrativet (Maitlis & Christianson, 2013). Selvom begrebet er blevet benyttet hyppigt de 

seneste år, ses Karl Weick stadig som en primær kilde, når sensemaking-begrebet undersøges og defineres 

(Abolafia, 2010; Maitlis & Christianson, 2013; Gover & Duxbury, 2017).   

 

Nyere forskning af Gover og Duxbury (2017) viser, at medarbejdere reagerer på længerevarende forandrin-

ger på en mere nuanceret måde end først antaget, når man bruger sensemaking til at fortolke, hvad foran-

dringen betyder for medarbejdere på forskellige tidspunkter. Gover og Duxbury (2017) påpeger at forskere, 

som interesserer sig for forandringsprocesser, dermed skal være åbne for paradokser, når de udformer deres 

forskning og fortolker deres data. Specifikt understøtter Gover og Duxbury’s (2017) data ideen om, at indi-

viders opfattelser af, hvordan forandringer udfolder sig over tid, varierer alt efter hvem du spørger, og hvor-

dan du spørger dem. En almen opfattelse i forbindelse med forandringer har været, at forandringer som ud-

gangspunkt vil opfattes som noget negativt af de, som er omfattet af forandringen (Palmer et al., 2017). Et 

andet, nyt fund, som er i modstrid med den traditionelle antagelser, er, at for størstedelen af deres informan-

ter var forandring ikke en negativ oplevelse (Gover & Ducbury, 2017).  

 

Kraft, Sparr og Peus (2016) har set på, hvilken betydning sensemaking har i forskellige faser af forandrin-

gen. De fastsætter, at når ledelsen skal skabe mening blandt medarbejderne, ‘sensegiving’, skal det ske med 

et specifikt sæt diskursive og symbolske strategier til hver fase. Et eksempel er i begyndelsen af forandrin-

gen, som er forberedelsesfasen, hvor ledernes sensegiving er at imødekomme medarbejdernes behov for 

orientering. Ved evaluering, den afsluttende fase, skal ledernes sensegiving imødekomme medarbejderne 

behov for anderkendelse (Kraft, Sparr & Peus, 2016). På den måde skal ledere skræddersy den måde, de 

skaber mening hos medarbejderne på, ud fra de faser medarbejderne skal igennem (Kraft, Sparr & Peus, 

2016).  

 

Som tidligere nævnt er sensemaking også brugt i samspil med det narrative (Maitlis & Christianson, 2013), 

og da vi i specialet undersøger sensemaking ved hjælp af en narrativ analysestrategi, er dette særligt interes-

sant. Dette ses blandt andet i Abolafia’s (2010) forskning om, hvordan elite politiske grupper arbejder med 

meningsskabelse omkring komplekse og tvetydige miljøer. Abolafia (2010) påpeger, at forskning viser, at 
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fortællingen som sensemaking-strategi også bruges i eksempler, hvor ledere anvender fortællingen instru-

mentelt for at øge organisatorisk legitimitet (Abolafia, 2010). Dette betyder, at ledere, gennem narrativet, 

forsøger at skabe mening på en legitim måde. 
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2. Videnskabsteoretiske overvejelser  
	
 

I det følgende afsnit vil vi beskrive vores overvejelser omkring det videnskabsteoretiske perspektiv, som vi i 

specialet vil tage udgangspunkt i. Alt efter hvilket videnskabsteoretisk perspektiv der anvendes, vil det åbne 

op for muligheden for at undersøge forskellige perspektiver af det selvsamme emne. For at nå frem til det 

mest relevante videnskabsteoretiske perspektiv, er det nødvendigt at klarlægge specialets formål, som er at 

undersøge, hvilken historie ledelsen har fortalt medarbejderne i Ørsted omkring navneforandringen fra 

DONG Energy til Ørsted, og hvordan historien opfattes og bruges til at skabe mening blandt medarbejderne. 

Det valgte videnskabsteoretiske perspektiv, vil dog også medføre begrænsninger, da andre perspektiver ville 

have haft mulighed for at bidrage med andre synsvinkler på den valgte problemstilling. Denne udvælgelse er 

dog særligt vigtig, da den samtidig også er med til at indskærpe specialets fokus.  

 

Da specialets sigte blandt andet er at undersøge, hvordan ledelsen i Ørsted arbejder med at skabe mening 

omkring skiftet fra DONG Energy til Ørsted, vil det socialkonstruktivistiske paradigme stå centralt, som 

vores videnskabsteoretiske afsæt. I et socialkonstruktivistisk perspektiv er det ikke muligt at producere ob-

jektiv viden, da viden konstrueres gennem interaktion med andre (Pedersen, 2012:188). På den måde findes 

der således ikke én sandhed, men i stedet er det, der opfattes som sandhed, afhængigt af det perspektiv, som 

problemstillingen betragtes ud fra (Ibid.). Det fokus vi har i specialet medfører en høj grad af personaf-

hængighed. Da vi primært har valgt at beskæftige os med kvalitativ empiri, må vi derfor være opmærksom-

me på, at selv samme undersøgelse, foretaget med andre individer, vil kunne generere en helt anden empiri. 

Derudover er vi, som kvalitative undersøgere, også med til at fortolke meningen af empirien og er derfor 

også medskabere af det datamateriale som konstrueres. Derfor må vi have in mente, at havde undersøgeren 

været en anden, ville der muligvis have været en anden indgangsvinkel til spørgsmålene og dermed også 

muligheden for, at andre fortolkninger kunne udledes. I det socialkonstruktivistiske paradigme skal sandhe-

den betragtes som værende relativ i forhold til subjekterne, og virkeligheden vil netop opstå i interaktionen 

mellem undersøgeren og det undersøgte, hvilket blot vil være et udtryk for én virkelighed ud af mange muli-

ge (Egholm, 2014:153). Det vil således heller ikke blive muligt, at generere en generel viden, som kan over-

føres til at omfatte andre ledere og deres arbejde med meningsskabelse.  

 

Socialkonstruktivismen interesserer sig i høj grad for selve opbygningen af viden og for betydningsdannelse 

samt italesættelser af fysiske og sociale fænomener (Pedersen, 2012:202). Dette stemmer godt overens med 

specialets sigte om at undersøge, hvordan der skabes mening omkring forandringen i forbindelse med 

DONG Energy’s skifte til Ørsted. Specialet vil således ikke forholde sig til konsekvenserne af forandringen, 

men vil i højere grad undersøge processen, hvori forandringen udspiller sig. Den socialkonstruktivistiske 
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tilgang udelukker som udgangspunkt ingen arbejdsmetoder. I stedet vælges arbejdsmetoderne efter deres 

potentiale til at lukke op for nye betydninger i sproget og begrebet, hvilket gør konstruktivismen til en plura-

listisk arbejdsmetode (Pedersen, 2012:222). I et socialkonstruktivistisk perspektiv vil et interview ikke bru-

ges til at få indblik i en interviewpersons indre følelser og oplevelser, men vil i stedet bruges som en metode 

til at få indblik i, hvordan mennesker konstruerer sandhedsforståelse eller mening i interaktion med andre 

mennesker, hvilket stemmer godt overens med specialets sigte (Ibid.). Hertil har vi valgt også at trække på 

pragmatismen som videnskabsteoretisk perspektiv, hvilket netop giver os mulighed for at anvende den kvali-

tative, pragmatiske tilgang som et udgangspunkt for at forstå den meningsskabelse, som finder sted blandt 

medarbejderne omkring skiftet fra DONG Energy til Ørsted. Pragmatismen er i specialet blevet inddraget på 

grund af dets fokus på individet og erfaringens betydning for specifikke handlinger i konkrete situationer. I 

pragmatismen er det netop det processuelle, det relationelle og det situationelle, der er det interessante, og på 

den måde er det individuelle og det sociale her i samspil (Egholm, 2014:184). Dette perspektiv findes anven-

deligt i specialet, da vi tager udgangspunkt i et mikroniveau, hvor det er den enkeltes handlinger, som tillæg-

ges betydning. Pragmatismen giver med sin abduktive metode en mulighed for at benytte sig af ‘kvalitative 

gæt’ i forbindelse med de slutninger, der nås frem til; “Det interessante ved abduktion er derfor ikke, at man 

beviser, at noget er sandt, men at man på en kreativ måde bestræber sig på at sige noget om verden, der 

viser nye eller ukendte fænomener” (Egholm, 2014:176).  

 

Et af specialets fokusområder ligger på den meningsskabelsesproces, der finder sted blandt medarbejderne 

omkring skiftet, hvilket gør Weick til en bærende teoretiker i specialet. Weick bygger sin teoretiske tilgang 

på det socialkonstruktivistiske paradigme, men med elementer af pragmatismen, da pragmatismen fokuserer 

på handlinger frem for intentioner og ideologier (Hammer & Høpner, 2015:22), hvilket derfor også er i fin 

tråd med vores videnskabsteoretiske tilgang. Weick er netop optaget af handlingens betydning, og hvordan 

handlinger er med til at skabe mening gennem sproget. Hernes’ teorier tager lige så afsæt i pragmatismen, da 

pragmatismen netop passer godt ind i en kontekst, som handler om at forstå en verden i bevægelse. Derud-

over læner Hernes sig også op ad den socialkonstruktivistiske ontologi, hvor der ikke findes nogen virke-

lighedskriterier, som ligger udenfor der, hvor handlingen sker (Hernes, 2016:18). Også inddragelsen af 

Stacey er med til at bibeholde en konsistens i specialets videnskabsteoretiske tilgang. Stacey (2003) baserer 

sig også på en socialkonstruktivistisk anskuelse idet hans teorier forholder sig til de forhold og relationer, 

som har betydning for organisationen som en social proces, og herunder også individets virkelighedsopfattel-

se. Også Stacey deler samme ontologiske opfattelse om, at det ikke vil være muligt at producere objektiv 

viden (Stacey, 2003b:8). Ydermere hænger Pjeturssons teorier også fint sammen med specialets videnskabs-

teoretiske ståsted, da han også argumenterer for, at samfundsskabte virkeligheder opstår i et tæt kommunika-

tivt og gensidigt spil mellem individer (Helder & Pjetursson, 2002:8).  
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3. Metode 
	
 

I det følgende afsnit vil vi beskrive vores metodiske tilgang til specialets udførelse samt vores refleksioner 

om denne. Her vil vi først komme ind på vores abduktive tilgang, hvilket er med til at danne rammen for den 

metodiske forståelse i specialet. Herefter vil der følge nogle afsnit omkring specialets kvalitative fokus samt, 

hvilke overvejelser vi har gjort os i forbindelse med de forskningsetiske retningslinjer. Yderligere vil vi be-

skrive, hvordan vi opnår en kvalitetssikring i specialet samt en gennemgang af empiriens styrker og svaghe-

der. Herefter har vi valgt at inddrage et afsnit omkring, hvordan vi gennem specialet håndterer den menings-

skabelsesproces, vi selv er en del af i mødet med empirien. Slutteligt vil specialets analysestrategi beskrives, 

hvor den narrative tilgang til bearbejdelsen af analysen klarlægges.  

 

3.1 En abduktiv tilgang  

Når vi undersøger feltet, har vi en abduktiv tilgang, hvor vi udleder en hypotese, som muligvis kan lede til en 

ny forståelse af et fænomen. Abduktion er en udledning af sammenhænge, en opbygning af begrundelser, 

som bygger på flere forskellige observationer, som skal lede frem til en plausibel forklaring (Olsen, 

2013:390). I abduktion forekommer en hændelse, og heraf skal forklaringen af denne indeholde flere delele-

menter, så der opstår en helhedsforståelse af hændelsen. Det er ikke nødvendigvis en logisk opbygning, og 

udelukker derfor ikke andre måder at forstå fænomenet på (Ibid.). At undersøge fænomenet abduktivt bety-

der, at vi går bag om selve fænomenet og forklarer, hvad der forårsager det givne udfald. Dette beskrives 

som et kvalitativt spring fra blot en observation. På den måde finder vi de bagvedliggende forklaringer på 

fænomenet, som medfører resultater, der er betinget af de valg, vi har truffet. Ligesom vores videnskabsteo-

retiske ståsted, forudsætter den abduktive tilgang ikke en objektiv sandhed (Pedersen 2013:152), men blot 

den synsvinkel vi har valgt at tage udgangspunkt i, og på den måde kommer vi dermed kun frem til en plau-

sibel forklaring.  

 

Det fænomen vi i specialet undersøger, er skiftet fra DONG Energy til Ørsted. Her ønsker vi at undersøge de 

bagvedliggende faktorer for, hvorfor historien om forandringen netop fortælles på den måde, den gør, samt 

de bagvedliggende faktorer for, hvilken betydning historien om skiftet har for den videre meningsskabelse 

blandt medarbejderne. Her vil teori og empiri blive brugt i en slags vekselvirkning, hvor disse vil supplere 

hinanden. Med denne undersøgelse ønsker vi ikke at opnå en objektiv sandhed om fænomenet, men derimod 

vil vi forsøge at belyse den bedst mulige forklaring inden for vores perspektiv. 
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3.2 Casestudie 

Omdrejningspunktet for dette speciale er forandringen fra DONG Energy til Ørsted, hvorledes vi tager ud-

gangspunkt i en specifik case, når vi undersøger forandringens indvirken på specialets inddragede respon-

denter. Casestudiet defineres af Dictionary of Sociology som “den detaljerede undersøgelse af et enkelt ek-

sempel på en klasse af fænomener” (Flyvbjerg, 2010:464). Vi udfører en detaljeret undersøgelse af skiftet fra 

DONG Energy til Ørsted, hvor dette således er det enkelte eksempel. Der findes andre tilfælde af virksom-

heder, som skifter navn og vision, men vi har valgt netop at dykke ned denne case, da vi her har at gøre med 

en aktuel case, både i medierne, men særligt også i respondenternes fortællinger og holdninger til forandrin-

gen.   

Den største kritik casestudiet er udsat for, er mangel på generaliserbarhed. Ifølge Flyvbjerg (2010), er dette 

dog en misforståelse. Han mener, at det afhænger af den pågældende case, og hvordan casen er udvalgt. Vi 

tager udgangspunkt i en problemorienteret forskning, og derfor giver casestudiet en kritisk nuanceret viden. 

En formel generalisering er naturligvis ikke muligt i et casestudie, og ifølge Flyvbjerg (2010:469-471), er 

formel generalisering overvurderet som kilde til videnskabelig udvikling. At en case ikke formelt kan gene-

raliseres, betyder ikke, at den ikke kan indgå i en lignende situation. Specialet har ikke til formål, at opstille 

en formel generaliseringsmulighed, men i stedet at skabe en nuanceret viden om det valgte fænomen. Med 

udgangspunkt i vores socialkonstruktivistiske perspektiv, er vi opmærksomme på, at vi konstant påvirker og 

bliver påvirket af det felt vi undersøger, hvorfor det ikke er muligt at nå frem til en objektiv sandhed, og 

derfor vil en formel generalisering heller ikke være muligt. Selvom en formel generalisering ikke er mulig, 

vil andre kunne finde inspiration i studiets undersøgelser omkring håndteringen af forandringer og menings-

skabelse i en større virksomhed.     

 

3.3 Interview 

Specialets empiri består primært af interviews, hvor vi har benyttet to former for interview - først et eksplo-

rativt interview og dernæst det semistrukturerede interview. Det eksplorative interview er åbent, og har der-

med ikke på forhånd en nøje planlagt struktur (Kvale & Brinkmann, 2009:126), hvorfor vi påbegyndte speci-

aleprocessen med denne interviewform. Formålet med det eksplorative interview er netop at åbne op for 

genstandsfeltet, som er med til at skabe rammerne for det teoretiske udgangspunkt, og som danner mulighe-

den for efterfølgende mere dybdegående semistrukturerede interviews (Ibid.). Vores udgangspunkt med spe-

cialet var et fokus på meningsskabelse i en forandringskontekst i en større dansk virksomhed. Vores eksplo-

rative interview blev afholdt med vores kontaktperson i Ørsted, Maria Medard Frederiksen1, som er leder af 

afdelingen Global Talent & Performance. Interviewet udfoldede specialets sigte og gav nye oplysninger, som 

																																																								
1 Herefter Maria Frederiksen. 
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har været med til at forme projektets problemstillinger samt den inddragede teori. Her gav vi interviewet 

plads til at være ustruktureret, således det nærmere blev en samtale, hvor vi også kunne planlægge forløbet 

samt afstemme hinandens forventninger. Vi fik ikke optaget det eksplorative interview, men da vi efterføl-

gende foretog et semistruktureret og dermed mere dybdegående interview med hende, har dette ikke haft 

yderligere konsekvenser. Det hovedsagelige indhold af det eksplorative interview var en kort præsentation af 

den aktuelle forandring i Ørsted - nemlig deres navneskifte. Dermed blev det eksplorative interview en ud-

dybning af de forskellige initiativer, Ørsted havde foretaget i forhold til forandringen. Maria Frederiksen 

lagde her vægt på, at de efter præsentationen af forandringen havde mødt minimalt med modstand blandt 

deres medarbejdere. Under interviewet lagde Maria Frederiksen også stor vægt på, hvordan de fra topledel-

sens side havde fokuseret meget på udarbejdelsen og formidlingen af historien bag valget af deres nye navn, 

hvorfor vi fandt det interessant at inddrage en narrativ analysestrategi, som vil uddybes slutteligt i metodeaf-

snittet (Jf. 3.9).   

 

Vores primære interviews består af 10 semistrukturerede: 2 med repræsentanter fra topledelsen, som var en 

del af den interne implementering af forandringen, 3 mellemledere og 5 øvrige medarbejdere. Det semistruk-

turerede interview er karakteriseret ved, at vi som interviewere har den magtposition, at vi definerer emnet, 

og på forhånd har lavet en interviewguide, således vi holder os til formålet, men samtidig er åbne for nye 

vinkler og synspunkter (Kvale & Brinkmann, 2009:20). Formålet er dermed at indhente beskrivelser af re-

spondenternes hverdag, med henblik på at fortolke betydningen af de tendenser, som beskrives (Kvale & 

Brinkmann, 2009:19). Vi afholdte semistrukturerede interview, da vi havde en agenda ud fra det eksplorative 

interview og den inddragede teori, men var samtidig åbne for nye vinkler på emnet. Dette fik den betydning, 

at vores interviews blev dybdegående, samtidig med at vi fik åbnet op for de synsvinkler og betragtninger, 

som respondenterne havde i forbindelse med deres oplevelse af forandringen. Dette gjorde vi for at få indblik 

i de tendenser og processer, som respondenterne netop fandt væsentlige. På den måde kunne vi diktere, hvor 

fokus skulle ligge i samtalen, og kontrollere hvor samtalen skulle bevæge sig hen samt stille opfølgende 

spørgsmål til respondenternes svar (Ibid).  

 

3.3.1 Valg af interviewpersoner 

De interviews vi har foretaget, er foretaget med 10 forskellige medarbejdere i Ørsted, som hierarkisk er pla-

ceret på forskellige niveauer. Vores kontaktperson, Maria Frederiksen, var behjælpelig med at arrangere 

interviews med de medarbejdere, som udgør den største del af specialets empiri. Vi gav udtryk for vores 

præferencer i forhold til, hvor mange vi ønskede at interviewe, samt hvor mange vi ønskede at interviewe fra 

de forskellige hierarkiske niveauer. Her gav vi udtryk for, at vi ønskede at interviewe 2 repræsentanter fra 

topledelsen, 3 mellemledere og 2 medarbejdere under hver af de 3 mellemledere. Den endelige beslutning 

omkring hvilke personer vi fik mulighed for at interviewe, har dog ligget hos Maria Frederiksen. Hun fore-
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slog selv, at vi kunne interviewe hende, som den ene repræsentant fra topledelsen, da hun selv har stået for 

en stor del af den interne lancering af navneskiftet (Bilag 3:13). Derudover kontaktede hun en anden leder fra 

en af HR afdelingerne i Ørsted, som ligeså har spillet en stor rolle i forbindelse med implementeringen af 

navneskiftet (Bilag 4:27). Vi har valgt at kalde hende Rikke Hansen, da hun i specialet fremgår som anonym. 

Maria Frederiksen og Rikke Hansen repræsenterer således det lag, vi i specialet kalder topledelsen.  

 

Maria Frederiksen kontaktede yderligere nogle forskellige mellemledere, hvor tre ønskede at stille op til et 

interview. Dette kan betragtes som en fejlkilde i specialet, da Maria Frederiksen dermed har haft mulighed 

for at præge den indsamlede empiri, da hun har haft fuld kendskab til specialets problemstilling, og kunne på 

den baggrund have udvalgt mellemledere med særlige holdninger. En fejlkilde kunne således have været, 

hvis hun udelukkende havde valgt at kontakte mellemledere, som hun mente ville have en positiv indstilling 

til forandringen for på den måde at sætte Ørsted i et bedre lys. Vi vurderer dog, at hun ikke har haft nogen 

interesse i at udvælge særligt positive mellemledere, da der, ifølge hende, ikke har været nogen konkret 

modstand blandt medarbejderne i forbindelse med forandringen; “Det vi har hørt er overvældende positivt. 

Vi har også samlet op i vores kommunikationsafdeling, som jo også får henvendelser, og det har virkelig 

været over al forventning så godt som medarbejderne har taget imod det. Det har det.” (Bilag 3:16). Derud-

over har hun selv givet udtryk for, at et ærligt og nuanceret udsnit af medarbejdernes holdninger i sidste ende 

også vil være til hendes gavn, som en feedback på forandringsprocessen.  

 

Maria Frederiksen har dog ikke haft indflydelse på udvalget af alle respondenterne, da mellemlederne selv 

skulle stå for at kontakte én eller to af sine medarbejdere, som også havde mulighed for at stille op til et in-

terview. Her kan det selvfølgelig også anses som værende en fejlkilde, at mellemlederne har haft mulighed 

for at udvælge medarbejdere med særlige holdninger. Dog vurderer vi ikke, at dette har været en faktor, da 

mellemlederne ikke i lige så høj grad har haft kendskab til specialets problemstilling.  

 

Der findes naturligvis flere opfattelser af skiftet fra DONG Energy til Ørsted end dem vi medtager i specia-

let, men grundet den kvalitative metode, er antallet af interviews ikke afgørende for konklusionens validitet 

(Kvale & Brinkmann, 2009:270). I forhold til vores videnskabsteoretiske ståsted er det vigtigt at pointere, at 

undersøgelsens formål ikke er at udlede en endelig viden eller sandhed, men i stedet at udlede en sandhed ud 

fra de interaktioner og diskurser respondenterne, og vi som undersøgere, er indlejret i. Pointen er, at havde vi 

yderligere interviewet 10 medarbejdere, ville vores konklusioner stadig kun være mellem dem, som deltog i 

interviewene og os som undersøgere.   

 

For at give et bedre overblik over vores respondenter og deres hierarkiske niveau, har vi udarbejdet en mo-

del, som bedre illustrerer, hvem der repræsenterer topledelsen, mellemledelsen, og hvilke medarbejdere der 

sidder under hver af de interviewede mellemledere. 
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Oversigten over specialets respondenter vil også være at finde i de vedlagte bilag (Bilag 2:12). 
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3.3.2 Interviewguide    

Vores interviewguide er udformet ud fra den semistrukturerede interviewform (Kvale & Brinkmann, 

2009:151), således at vi havde en oversigt over emner, som skulle dækkes samt nogle forskellige forslag til 

spørgsmål. Vi fulgte ikke guiden helt struktureret, da vi stillede opfølgende spørgsmål og sprang spørgsmål 

over, vi følte var besvaret. Af denne årsag forekommer der naturligvis variation i vores indsamlede empiri, 

men nogle af disse afvigelser understreger dog sammenlignelige tendenser. Formålet med interviewguiden 

var også at sørge for at få interviewet tilbage på sporet, hvis det skulle bevæge sig ud af en tangent, som ikke 

længere var relevant for specialets problemstilling. Vi opdelte interviewguiden således, at vi havde to kolon-

ner, hvor første kolonne skulle fungere som en slags teoretisk orientering til os selv, som indeholdte vores 

emne og forskningsspørgsmål. Den anden kolonne indeholdte de spørgsmål, vi ville formidle til responden-

terne. På den måde var spørgsmålene i højere grad forståelige og ikke søgende og ledende (Bilag 1:1-11).  

 

Vi udarbejdede 3 interviewguides - en til henholdsvis repræsentanterne fra topledelsen, en til mellemlederne 

og en til medarbejderrepræsentanterne. Vi indledte hvert interview med en kort introduktion om interviewets 

forløb, rettigheder og formål. Introduktionens formål er netop at skabe tryghed og god kemi mellem deltager 

og interviewer (Kvale & Brinkmann, 2009:148-149).        

Vi deltog begge i samtlige interviews, og delte det op således, at den ene af os var den primære interviewer, 

som gav den korte introduktion samt holdte sig til interviewguiden, hvor den anden fungerede som en sup-

plerende interviewer, der dybdegående kunne lytte og stille opfølgende spørgsmål (Ibid.).  

 

3.3.3 Transskription og Nvivo 

Efter at have gennemført vores interview, valgte vi at transskribere dem. Formålet med transskriptionen er en 

transformation fra mundtlig til skriftlig form, som egner sig til nærmere analyse (Kvale & Brinkmann, 

2009:202). I vores speciale er formålet med transskriptionen at lette analysen, for på den måde nemt at kunne 

finde sammenhænge og tendenser fra interviewene. Da vi hverken laver en psykologisk eller sproglig analy-

se, har vi valgt ikke at transskribere ordret, og vi tillader os derfor at fraskrive sproglige fejl og mangler, og 

medtager ikke ‘øh’, pauser og lignende (Kvale & Brinkmann, 2009:209). Vi har på den måde valgt at trans-

skribere således, at transkriberingerne er let læselige og forståelige for os selv og læseren.  

 

Efterfølgende valgte vi at lægge alle vores transskriptioner ind i programmet Nvivo, som er et program, der 

understøtter kvalitativ forskning. Programmet er designet til at organisere og analysere ikke-numerisk eller 

ustruktureret data, hvor formålet er, at gøre forarbejdet til det analytiske arbejde lettere ved at klassificere og 

sortere oplysninger med henblik på at undersøge sammenhænge i den indsamlede empiri (Bryman, 

2012:593). Vi valgte at samle alt vores empiri i Nvivo, så vi havde et samlet overblik over både de transskri-
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berede interviews samt vores sekundære empiri. Som et forarbejde til analysen gennemgik vi de forskellige 

transskriberinger samt øvrige dokumenter, og udarbejdede på baggrund af den samlede empiri nogle gen-

nemgående temaer, som vi vurderede som relevante for specialets problemstilling. Disse temaer var blandt 

andet ‘fortællinger der går igen’, ‘meningsskabelse’, ‘den gode historie’, ‘tynde og tykke fortællinger’, 

‘distinkthed’ og ‘lokale interaktioner’. Dette gav os muligheden for at kunne udlede og samle alle de udsagn, 

vi vurderede befandt sig i samme kategori. Nvivo har således fungeret som et hjælpeværktøj i forbindelse 

med udarbejdelsen af analysen. Vi har dog været opmærksomme på ikke at lade temaerne bryde responden-

ternes fortællinger op, og i den forbindelse har vi hele tiden haft vores narrative tilgang for øje, hvor det er 

fortællingerne, der er i centrum.    

 

3.4 Sekundær empiri 

I specialet har vi valgt også at inddrage dele af forskellige interne dokumenter, som er udarbejdet af Ørsted i 

forbindelse med forandringen (Bilag 14; Bilag 15; Bilag 16; Bilag 17; Bilag 19). Dette har vi valgt for at få 

flere perspektiver på problemstillingen, hvilket også udfolder, hvordan forandringen internt er kommunike-

ret. De inddragede dokumenter er underlagt en fortolkning, hvilket vi er opmærksomme på, når vi vurderer 

dem som centrale i analysen. I den forbindelse fortolker vi således på, hvad dokumenterne fortæller, og 

hvordan de er opstået, og derfor kan dokumenterne behandles som en form for kvalitativ materiale (Justesen 

& Mik-Meyer, 2010:122). Vi har valgt at inddrage udvalgte dokumenter fra Ørsted, da interne dokumenterne 

er en integreret del af den organisatoriske virkelighed, og fordi de kan spille en afgørende rolle i forhold til 

handlinger og beslutninger, der tages i organisationen (Ibid.). De interne dokumenter er, i modsætningen til 

vores interviews, skabt uden vores intervention. Vi er dermed opmærksomme på, at dokumenterne, som er 

produceret af Ørsted selv, er produceret med et formål om at fremstå legitime og for at sende et bestemt sig-

nal til medarbejderne (Justesen & Mik-Meyer, 2010:123). Derfor betragter vi ikke den sekundære empiri 

som værende neutral og objektiv. 

 

3.5 Forskningsetiske retningslinjer 

Da refleksivitet og undersøgerens rolle er en stor del af det socialkonstruktivistiske paradigme, vil vi i dette 

afsnit åbne op for de overvejelser, vi har gjort os både før og efter interviewene. Specialets empiri omfatter 

interview med både topledere, mellemledere og medarbejdere, og en refleksion af de etiske retningslinjer er 

dermed nødvendig. I den forbindelse har vi valgt at benytte Kvale og Brinkmanns (2009) fire forskningseti-

ske retningslinjer for at imødekomme de etiske udfordringer, som kan opstå i forbindelse med foretagelsen af 

interviews. Dette indbefatter informeret samtykke, fortrolighed, konsekvenser og forskerens rolle (Kvale & 

Brinkmann, 2009:86).  
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Et informeret samtykke indeholder en klargørelse af de aftaleforhold og krav interviewpersonen har behov 

for, samt en information om undersøgelsens overordnede formål (Kvale & Brinkmann, 2009:89). Vi infor-

merede kun meget kort om undersøgelsens formål, da vi ikke ønskede at respondenterne forberedte sig forud 

for interviewet, og dermed indøvede svar, som de tænkte enten vi eller ledelsen gerne ville høre. Vi opleve-

de, at en informant under interviewet sagde; “Ja nu skulle jeg have forberedt mig lidt” (Bilag 7:74), og slut-

tede interviewet af med at sige, at han kunne have svaret bedre, hvis han havde fået spørgsmålene forinden. 

Dette var dog et enkeltstående tilfælde, og for vores speciale er det netop interessant at høre respondenternes 

umiddelbare tanker om forandringen, hvorfor det ikke ville være hensigtsmæssigt at give spørgsmålene på 

forhånd. Alle respondenterne vidste dog forinden interviewet, at interviewet ville omhandle skiftet fra 

DONG Energy til Ørsted. Informeret samtykke indebærer yderligere, at der over for respondenterne gøres 

opmærksom på, at de indgår i en frivillig process, hvor de til enhver tid kan nægte at svare på spørgsmål. 

Slutteligt indeholder samtykket retten til anonymitet, samt muligheden for at læse den endelige transskription 

(Kvale & Brinkmann, 2009:89). Vi afholdte det informerede samtykke i starten af hvert interview, der såle-

des informerede respondenterne om deres rettigheder og anonymitet, hvor hensigten også var at skabe en 

tryg stemning.  

 

Fortrolighed indebærer respondenternes ret til at være anonyme, og dermed ikke identificerbare i de udtalel-

ser, vi benytter i specialet. Fortrolighed handler også om ikke at offentliggøre specialet, såfremt der er et 

ønske herom (Kvale & Brinkmann, 2009:91). Ørsted har selv et regelsæt som indebærer, at alle medarbejde-

re skal være anonyme i projekter, hvilket vi derfor valgte at efterleve. I starten af hvert interview forklarede 

vi dermed respondenterne, at de gennem specialet ville være anonyme, således de ikke skulle tage forbehold 

for deres svar. Vi har derfor givet medarbejderne fiktive navne, og da køn ikke har nogen betydning for spe-

cialet, er det tilfældigt, hvilket køn vi har givet medarbejderne. Vi har yderligere valgt ikke at beskrive de 

interviewedes præcise arbejdsfunktion, men har blot angivet, om der er tale om topledelses- mellemleder- 

eller medarbejderrepræsentanter, og om de til dagligt arbejder på kontoret i Gentofte eller på et af Ørsteds 

andre lokationer. Vi har dog fået tilladelse til ikke at anonymisere vores kontaktperson, Maria Frederiksen, 

som også repræsenterer en del af specialets topledelseslag (Bilag 18:184).        

 

De konsekvenser et interview kan medføre, er en kompleks diskussion, og bygger grundlæggende på nytte-

etik. Dette omhandler, hvorvidt der kan være risiko for, at deltagelsen i interviewet kan skade respondenter-

ne. I forlængelse af dette er det derfor væsentligt, at respondenterne føler sig trygge (Kvale & Brinkmann, 

2009:92). Vi forsøgte at skabe en tryg stemning igennem det informerede samtykke, hvor vi forklarede lidt 

om os, formålet med specialet samt respondenternes rettigheder, og vi oplevede ikke på noget tidspunkt, at 

informanterne virkede utrygge ved situationen. Vi må dog erkende, at medarbejderne ikke kan drage stor 

nytte af at have deltaget i interviewene, men de fik dog mulighed for at bidrage med deres holdninger og 
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synspunkter, som kan skabe refleksion hos den enkelte, og samtidig kan deres udtalelser være med til i frem-

tiden at give mulighed for at optimere forandringsprocesser i Ørsted. Vores til tider kritiske refleksioner kan 

dermed bidrage til nye overvejelser for HR-afdelingen i Ørsted, da vi efter at have afsluttet specialet vil 

fremlægge specialets hovedkonklusioner for udvalgte nøglepersoner fra Ørsteds HR-afdeling.  

 

I et socialkonstruktivistisk synspunkt er forskernes rolle afgørende for kvaliteten af den videnskabelige vi-

den. Forskeren er ansvarlig for, at spørgsmålene er etiske korrekte, således der ikke forekommer ubehagelige 

situationer. Forskerens integritet har derudover også en afgørende betydning for engagementet og sensitivite-

ten af spørgsmålene, og det er dermed forskerens ansvar, at spørgsmålene er moralsk korrekte (Kvale & 

Brinkmann, 2009:93). I den forbindelse har vi været opmærksomme på at benytte respondenternes nøjagtige 

udsagn, således deres udsagn forbliver præcise og valide. Derudover har vi kun benyttet deres udsagn i en 

videnskabelig sammenhæng, hvilket også anbefales af Kvale og Brinkmann (Ibid.). Forskeren skal, ifølge 

Kvale og Brinkmann (Ibid.), også besidde en vis objektivitet, men i henhold til vores videnskabsteoretiske 

ståsted, vil objektivitet ikke være muligt at imødekomme, da også forskeren her vil være præget af virksom-

hedens diskurser (Jf. 2).  

 

3.6 Kvalitetssikring 

Specialets kvalitetssikring sker gennem reliabilitet, validitet og refleksivitet. Kvalitative forskere har før 

ignoreret eller afvist spørgsmål om reliabilitet og validitet, da udtrykkene stammer fra en positivistisk tænk-

ning, som kan hæmme kreativ og frigørende kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann, 2009:271). Vores 

socialkonstruktivistiske syn kan give begrænsninger i denne form for kvalitetssikring, da begreberne er for-

met efter en naturvidenskabelig positivistisk tankegang, der søger sandheden om virkeligheden, som eksiste-

rer uafhængigt af menneskelig indflydelse (Kvale & Brinkmann, 2009:270-271). Derfor har vi i stedet valgt 

at fokusere på specialets pålidelighed og gyldighed, som vi mener er væsentlige begreber at overveje forin-

den en analyse foretages.  

 

Specialets pålidelighed udtrykkes gennem konsistensen og troværdigheden af forskningsresultaterne. Pålide-

ligheden omhandler således, hvorvidt et resultat kan reproduceres af andre forskere på andre tidspunkter, og 

dermed hvilken tilbøjelighed respondenterne vil have til at ændre deres svar i et andet interview. Pålidelig-

heden diskuteres i relation til ledende spørgsmål, som ikke er en del af interviewteknikken, som kan påvirke 

svarene fra interviewpersonerne (Kvale & Brinkmann, 2009:271). Da man i et socialkonstruktivistisk per-

spektiv vil mene, at viden er kontinuerlig og konstant i forandring, vil en præcis reproduktion aldrig kunne 

lade sig gøre. I stedet har vi i specialet forsøgt at bevare pålideligheden i vores forsøg på at stille åbne og 

ikke ledende spørgsmål under vores interviews for på den måde at mindske vores egen indflydelse på re-
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spondenternes svar. Dette tydeliggøres i vores speciale ved, at de historier respondenterne fortæller os om 

forandringen, er forskellige, hvilket også påviser de meget forskellige opfattelser, selvom vi stillede de sam-

me spørgsmål til hver gruppe af interviewede.  

          

Gyldigheden i projektet refererer til sandheden og styrken af de forskellige udsagn. Et gyldigt argument er 

fornuftigt, velbegrundet, forsvarligt, stærkt og overbevisende. Gyldighed handler om, hvorvidt der undersø-

ges det, som foregives at undersøge, og dermed i hvilket omfang observationerne netop undersøger de fæ-

nomener, der er interesse for (Kvale & Brinkmann, 2009:272). Da sandhed i socialkonstruktivismen opstår 

ud fra den enkeltes perspektiv (Jf. 2), fortolker vi forskelligt ud fra den position vi besidder, og dermed er 

virkeligheden i specialet kun gældende lige nu og her, og ud fra undersøgerens fortolkning. For at forstærke 

validiteten forsøger vi dog at gentage argumenter og velbegrunde forklaringer til at belyse, hvorfor infor-

manterne siger, som de gør. Metodens gyldighed efterleves dermed gennem specialets sammenhæng fra pro-

blemformulering til konklusion, som vi argumenterer for gennem flere af respondenternes udtalelser. 

 

Refleksivitet er et særligt kvalitetstræk i socialkonstruktivismen. Her vil forskeren og interviewpersonernes 

interaktioner være med til at påvirke konklusionerne, og det er dermed vigtigt, at vi har en vis gennemsigtig-

hed i undersøgelsen, således læseren kan gennemskue, hvordan undersøgelsen er foretaget. Refleksiviteten 

imødekommes ved at lægge undersøgerens refleksioner åbent frem for læseren (Justesen & Mik- Meyer, 

2010:49-50), hvilket gøres gennem hele specialet. Ligeså har vi gennemgående overvejet, hvad vores rolle 

har haft af betydning for undersøgelsen. Dette kommer særligt til udtryk gennem metodeafsnit om ‘Forsk-

ningsetiske retningslinjer’ (Jf. 3.5) og ‘Vores egen meningsskabelse’ (Jf. 3.8).    

 

3.7 Empiriens styrker og svagheder 

Den kvalitative metode har både sine styrker og svagheder, og en opmærksomhed på dette er et centralt ele-

ment i forbindelse med indsamlingen og bearbejdelsen af empirien. Vores primære empiri består af inter-

views med medarbejdere i Ørsted, hvorfor vi i dette afsnit vil belyse interviewets styrker og svagheder ved-

rørende den viden, som specialet i sidste ende kan bidrage med.  

 

Brugen af interview er gennem tiden blevet kritiseret, grundet kvaliteten af den viden som interviewet pro-

ducerer (Kvale & Brinkmann, 2009:321). Den interviewforskning, som udføres i dag er primært individuelle 

interviews, som kan føre til metodologisk individualisme. Ligeledes kritiseres en naiv holdning, der tager alt, 

hvad informanterne siger for gode varer (Kvale & Brinkmann, 2009:321-322). Vi forsøger at imødekomme 

individualismen, ved at foretage flere interviews, for dermed at få forskellige holdninger fra respondenterne. 

I analysen har vi derfor inddraget flere citater under vores argumenter samt sat det i samspil med vores teori, 
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så det bærer præg af mere end ét udsagn. En svaghed i vores metode kan være, at vi ikke har inddraget fo-

kusgruppeinterview, da disse netop kan fremkalde en livlig interpersonel dynamik og vise de sociale sam-

menspil, der fører til interviewudsagn (Kvale & Brinkmann, 2009:321). Fordelen havde været, at vi netop 

kunne iagttage de interaktioner, som sker mellem medarbejderne, hvilket der både fokuseres på i det social-

konstruktivistiske perspektiv samt i specialets inddragede teorier (Jf. 2 & Jf. 4.5). Fravalget af fokusgruppe-

interview bygger på en grundantagelse om, at nogle informanter ville holde beretninger tilbage, og at vi der-

med ikke ville få alle deres meninger og fortællinger frem omkring deres oplevelser af forandringen. Desu-

den var det vigtigt for os at tale med respondenter, som arbejder på forskellige lokationer, hvilket ligeledes 

var en udfordring i forhold til afholdelsen af fokusgruppeinterview, da det for deltagerne ville være tidskræ-

vende at skulle samles på én lokation qua Ørsteds mange lokationer spredt i Danmark.  

 

Den kvalitativ tilgang besidder til gengæld også en del styrker for at kvalitetssikre forskningen. Metoden 

imødekommer netop, at der kan indsamles empiri, som både er dybdegående, hverdagsrelateret og detaljeret 

(Kvale & Brinkmann, 2009:321-322). HR-afdelingen og topledelsen i Ørsted udsendte i november deres 

årlige engagement survey, hvis resultater viste, at medarbejderne er blevet mere stolte af at arbejde i Ørsted 

end de var, da de hed DONG Energy (Bilag 15:151). Ørsteds engagement survey viste også, at der efter nav-

neskiftet har været en positiv fremgang på deres målinger af medarbejdernes engagement, passion og integri-

tet (Bilag 15:143), hvilket har givet topledelsen et indtryk af, at forandringen positivt er trådt i kraft. Men en 

survey-undersøgelse tager ikke højde for, hvordan den enkelte medarbejder forstår spørgsmålene og viser 

ikke noget om de bagvedliggende faktorer. En survey-undersøgelse er på den måde unuanceret, hvor et in-

terview netop kan generere mere uddybende forklaringer og historier, der går bag om fænomenet, hvilket 

også er i tråd med vores abduktive sigte (Jf. 3.1). Det at vores undersøgelse netop benytter interviewet, kan 

derfor være med til at bidrage med en anden viden, end den Ørsted selv havde i forvejen i form af deres en-

gagement survey.         

 

3.8 Vores egen meningsskabelse   

Idet vi arbejder med meningsskabelse som teori i vores speciale, er det nødvendigt, at vi også selv er bevid-

ste omkring den meningsskabelsesproces, der foregår i os, når vi undersøger vores problemstilling. En del af 

vores analyse tager udgangspunkt i Weicks meningsskabelsesteori, men vi har samtidig også været opmærk-

somme på, at analysen ligeledes vil bære præg af os og vores forståelse af verden. Dette betyder således og-

så, at de konklusioner vi når frem til, vil være påvirket af vores egne vurderinger og holdninger, som netop 

tager udgangspunkt i den måde, vi skaber mening ud fra vores indsamlede empiri og valgte teori. Således er 

vi som kvalitative undersøgere også medskabere af det datamateriale som konstrueres, og dermed også med-

skabere af de konklusioner vi når frem til (Jf. 2). Meningsskabelse er som udgangspunkt en ubevidst proces, 
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hvilket gør det svært at sige præcist, hvordan meningsskabelsen foregår blandt medarbejderne i Ørsted. I 

forbindelse med vores interviews har vi forsøgt at spørge ind til respondenternes viden og mening om skiftet, 

og ligeledes deres oplevelse med skiftet, hvilket vi således har forsøgt at afdække ved hjælp af åbne spørgs-

mål. Vores analyse vil dog stadig kun have mulighed for at repræsentere et øjebliksbillede, som er påvirket 

af situationen i sig selv, men som også er påvirket af os som undersøgere og dermed vores meningsskabelse 

ud fra respondenternes udsagn.  

 

3.9 Analysestrategi 

For at udfolde vores analyse med grobund i socialkonstruktivismen, har vi gennem analysen benyttet en 

eklektisk og narrativ analysestrategi. Som undersøgere søger vi indsigt i en virkelighed, som allerede er for-

tolket af de mennesker vi studerer (Jf. 2), og vores fokus har dermed været på de fortællinger, ledelsen har 

fortalt om skiftet fra DONG Energy til Ørsted, og hvordan disse fortællinger er blevet brugt til at skabe me-

ning blandt medarbejderne. Følgende afsnit vil vise, hvordan vi forstår og tager udgangspunkt i den eklekti-

ske og narrative analysestrategi, samt en uddybning af hvordan analysestrategierne benyttes gennem analy-

sen. 

 

Eklektiske analyser er en skabelse af mening gennem flere forskellige analytiske teknikker og begreber 

(Kvale & Brinkmann 2009:259). I specialet anvender vi flere forskellige teorier til at belyse vores problem-

formulering. Vi anvender, som tidligere nævnt, Karl Weicks teori om meningsskabelse, Tor Hernes narrative 

teori, Ralph Staceys kompleksitetsteori samt supplerende Leif Pjetursson med hans teorier om ledelse og 

kommunikation. Teorierne er særligt udvalgt, og forenes med dertilhørende udsagn fra empirien i vores ana-

lyse. Vi operationaliserer teorien, som det anbefales af Kvale og Brinkmann (Ibid.), hvor det udelukkende er 

de relevante dele, som anvendes i specialets analyse. Empirien er gennemlæst og fortolket gennem tidligere 

nævnte program, Nvivo, som vi har foretaget forinden analysen. Således kunne vi danne os et overblik, hvor 

vi gennem udarbejdelsen af analysen havde mulighed for at vende tilbage til særligt interessante passager i 

den indsamlede empiri. Dette er netop muligt at gøre gennem Nvivos optælling og samling af relevante ud-

sagn, som kan eksplicitere respondenternes udsagn. Således skaber vi mening i empirien, og får fat i sam-

menhænge og strukturer, der har betydning for specialets analyse. 

 

Jerome Bruner (1999:77) argumenterer for, at den mest magtfulde mundtlige form for kommunikation mel-

lem mennesker er fortællingen, hvorfor den narrative analysestrategi er særlig interessant i forbindelse med 

specialets sigte. Vi operationaliserer den narrative analysestrategi således, at den er sammenhængende i et 

organisatorisk syn, som adskiller sig fra et terapeutisk syn, hvor vi således tilpasser måden hvorpå vi benytter 

det narrative i analysen. Ordet ‘narrativ’ har mange betydninger og definitioner, og kan spores helt tilbage til 
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Aristoteles undersøgelser af de græske tragedier, hvor narrativet skaber en række begivenheder, oplevelser 

og følelser. Et narrativ indeholder en klassisk struktur med en begyndelse, midte og slutning, hvor der netop 

er et bestemt plot, som vækker en række følelser i lytterne (Riessman, 2017:235-236). Vi har valgt ikke at 

kæmpe os igennem at forklare en enkel og klar definition af det narrative som begreb, men pointerer, at vi 

har en organisatorisk forståelse, og at professor Catherine Riessmans (2017) forklaring i korte træk giver et 

fyldestgørende blik på den narrative analysestrategi i den kontekst, vi benytter i specialet. Ifølge Riessman, 

er det narrative kort fortalt en historie, der fortælles i hverdagssammenhænge, som vil kæde begivenheder 

sammen i en sekvens, der har følger for senere handlinger og for de betydninger, den talende vil have, at de 

lyttende skal uddrage af historien. Det er netop den begivenhed, som den talende betragter som vigtig, der 

udvælges, og som forbindes og vurderes som meningsfuld for et specifikt publikum (Riessman, 2017:235).  

 

Narrativer kan gøre mange forskellige ting, såsom at fungere som en form for argumentation og dermed in-

deholde et forsøg på at overtale et publikum, der muligvis er skeptiske. Dette kan både være for at vildlede 

eller underholde et publikum, men også for at skabe mening, forståelse og forandring (Riessman, 2017:138-

141). En narrativ analyse er kendetegnet ved at fokusere på handlingssekvenser, og her ses der netop på spe-

cifikke aktører i specifikke sociale situationer, på specifikke sociale tidspunkter (Riessman, 2017:244). I 

specialet bruges den narrative analysestrategi til at udlede, hvordan ledelsen i Ørsted bruger baggrundshisto-

rien om valget af deres nye navn, Ørsted, til at skabe mening omkring formålet med forandringen. Dertil 

undersøger vi, hvordan historien påvirker respondenternes opfattelse af forandringen og hvilke fortællinger, 

der opstår blandt dem. Det som vi gennem den narrative analysestrategi undersøger, er således; “hvad en 

fortæller opnår ved at udvikle historien på lige netop dén måde, og hvordan den påvirker læseren eller lytte-

ren” (Riessman, 2017:245). Den narrative analysestrategi har dermed fokus på kontekster, særheder og for-

tællerens menneskelige handlekraft (Ibid.). 
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4. Teoretisk framework 
 

 
I det følgende vil vi beskrive specialets teoretiske framework. Her vil vi løbende introducere til den valgte 

teori samt forklare, hvordan den valgte teori vil være behjælpelig i forhold til at besvare specialets problem-

stilling. For at kunne belyse den historie ledelsen i Ørsted har fortalt medarbejderne omkring skiftet fra 

DONG Energy til Ørsted samt ledelsens arbejde med at skabe mening omkring forandringen, vil vi inddrage 

en række forskellige teoretikere, som hver bidrager med deres blik på forandring, meningsskabelse og ledel-

se. Disse teoretikere er udvalgt med baggrund i vores videnskabsteoretiske udgangspunkt, hvor formålet er at 

undersøge forskellige aspekter af den undersøgte problemstilling (Jf. 2). Som det også fremgår af uddybnin-

gen af specialets 3 arbejdsspørgsmål (Jf. 1.3.2), vil de inddragede teoretikere hver især spille en stor rolle i 

hver deres analysedel, men samtidig vil de i analysen også blive brugt i et samspil. I det følgende vil de ind-

dragede teoretikere blive gennemgået og diskuteret, hvor vi slutteligt også vil redegøre for deres samspil.  

 

4.1 Meningsskabelse  

Først vil vi tage fat i begrebet meningsskabelse, som i vores speciale har en helt central betydning, da vi i 

vores problemformulering har fokus på, hvordan ledelsen arbejder med at skabe mening omkring forandrin-

gen, og hvordan medarbejderne efterfølgende arbejder med at skabe mening i forandringen. Her har vi såle-

des valgt at trække på Karl Weicks sensemaking-begreb, som i specialet vil blive sidestillet med den danske 

oversættelse ‘meningsskabelse’, som er udlagt af Hammer og Høpner (2015) i deres bog ‘Meningsskabelse, 

organisering og ledelse’.  

Weick definerer meningsskabelse som den proces, der foregår, når vi forsøger at drage mening af vores op-

levelser. Meningsskabelse er noget, der sker ubevidst og hele tiden, og det er på samme tid en social aktivi-

tet, da vi interagerer med andre i vores skabelse af mening (Hammer & Høpner, 2015:91). Derudover er 

meningsskabelse noget, der sker retrospektivt, hvilket Weick har forsøgt at illustrere med sit kendte citat: 

“How can I know what I think until I see what I say?” (Weick 1979:5). Citatet viser således, at meningen 

først skabes, efter vi har handlet. Derfor er det netop handlingerne, der bliver særligt interessante at undersø-

ge, hvilket også går godt i spænd med specialets pragmatiske tilgang til undersøgelsen af problemstillingen. 

Selvom vi selv skaber en mening, ud fra det vi oplever, så bliver vi også påvirket af andre, som skaber en 

anden mening ud fra samme begivenhed. Lederen er en meningsgiver, og medarbejderne i en organisation 

vil uanset hvad skabe mening om eksempelvis en forandring, men måske er det ikke den mening, som var 

tilsigtet af iværksætterne af forandringen. Meningsskabelse er på den måde en fortolkende proces, som vi 

bruger til at skabe sammenhæng og forståelse af det, vi oplever (Hammer & Høpner, 2015:93).  
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4.1.1 De syv elementer i meningsskabelse 

Meningsskabelse er et begreb, der dækker over de subjektive processer, der sker, når vi tillægger vores ople-

velser mening. Oplever vi noget, vi ikke umiddelbart kan få til at give mening, vil vi forsøge at forklare 

hændelsen for os selv, for så at skabe en forståelse af hændelsen, hvilket ofte sker som en ubevidst proces. I 

den forbindelse er meningsskabelse en måde at sætte hændelser ind i en forståelsesramme for på den måde at 

konstruere mening af det, der omgiver os. Som Weick selv forklarer det: “(...) sensemaking is about such 

things as placement of items into frameworks, comprehending, redressing surprise, constructing meaning, 

interacting in pursuit of mutual understanding, and patterning” (Weick, 1995:6). Ifølge Weick (1995:110), 

består meningsskabelse af tre elementer: en ramme, en ledetråd og en forbindelse mellem de to. Rammen vil 

ofte være noget, der relaterer sig til fortiden, hvor ledetrådene er noget, vi oplever her og nu. Herefter skal 

der skabes en forbindelse mellem rammen og ledetrådene, som således vil være meningsskabelse (Hammer 

& Høpner, 2015:127).  

Weick har identificeret 7 karakteristika, som han mener er væsentlige i meningsskabelsesprocessen, og som 

kan bidrage til forståelsen af begrebet:  

 

1) Meningsskabelse er en social proces. Vi skaber mening sammen med andre, og vi bliver påvirket af 

vores omverden, og det gør vores meningsdannelse også. Meningsskabelse er ikke blot en kognitiv 

proces, der sker i hovedet på den enkelte, men er i høj grad noget, der sker sammen med andre 

(Hammer & Høpner, 2015:97).  

2) Meningsskabelse tager udgangspunkt i identitet. Der er en klar sammenhæng mellem, hvordan vi 

opfatter os selv, og hvordan vi opfatter og skaber mening i verden omkring os. Netop denne me-

ningsskabelse virker tilbage på, hvordan vi opfatter os selv. Når vi eksempelvis oplever en foran-

dring, vil vi forsøge at skabe mening omkring denne, og hvad det betyder for os (Hammer & Høp-

ner, 2015:99). 

3) Meningsskabelse sker retrospektivt. Det vil sige, at meningsskabelse sker bagudrettet, når vi forsø-

ger at forstå, hvad vi har oplevet. På den måde skaber vi først mening, når vi kender resultatet, og 

den mening vi skaber, er således påvirket af vores forforståelse (Hammer & Høpner, 2015:100).    

4) Meningsskabelse er fokuseret på og udgår fra ledetråde. Den mening vi skaber er i høj grad af-

hængig af små elementer eller ledetråde, vi udtrækker af større helheder (Hammer & Høpner, 

2015:104). Mens medarbejdere er aktive og handler, lægger de mærke til forskellige ledetråde, som 

er med til at opdatere dem på, hvor virksomheden er, og hvor den er på vej hen (Hammer & Høpner, 

2015:105).  

5) Meningsskabelse er en kontinuerlig proces. Weick taler om det, der på dansk kan oversættes til ‘ka-

stethed’, som handler om, at vi altid er midt i noget. Kastethed oplever vi i mange situationer og rea-
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gerer umiddelbart med en handling, mens refleksionen kommer senere. På den måde handler vi os 

frem til en forståelse, og dette gør vi kontinuerligt (Hammer & Høpner, 2015:108).  

6) Meningsskabelse er drevet af plausibilitet - ikke af akkuratesse. Meningsskabelse er en subjektiv 

proces, hvor det ikke giver mening at tale om nøjagtighed, men i højere grad om flertydighed - “Vi 

søger en løsning - ikke løsningen, vi søger en forklaring - ikke forklaringen!” (Hammer & Høpner, 

2015:110). Meningsskabelse er på den måde ikke fokuseret på at få eller at skabe det helt rigtige bil-

lede, men i stedet at skabe et plausibelt billede. Akkuratesse bliver således ikke vigtigt, da vi mere 

har brug for at se ‘det store billede’ end at se alle detaljerne (Hammer & Høpner, 2015:111).  

7) Enactment (at skabe i handling) er centralt i meningsskabelse. Som individer er vi medproducent af 

den omverden, vi indgår i. På den måde er vi selv en del af vores omgivelser, og når vi handler, er 

det dermed også med til at skabe de begrænsninger og muligheder, vi kommer til at leve under 

(Hammer & Høpner, 2015:113).  

 

“Once people begin to act [enactment], they generate tangible outcomes [ledetråde] in some context 

[social], and this helps them discover [retrospektiv] what is occurring [kontinuerlig], what needs to 

be explained [plausibelt], and what should be done next [identitet]” (Weick, 1995:55). 

 

I ovenstående citat samler Weick de 7 karakteristika, han mener indgår i en meningsskabelsesproces. Hertil 

forklarer han også vigtigheden i, at ledere forstår, at det er det de gør, og ikke det de planlægger, der kan 

forklare deres succes. Disse syv karakteristika er sammenflydende i praksis, hvilket også gør meningsskabel-

se til et komplekst begreb. En analyse af en konkret meningsskabelse vil derfor også altid kun være et udtryk 

for et subjektivt øjebliksbillede. De syv karakteristika vil inddrages i specialets analyse i den udstrækning, de 

giver mening, hvor vi vil forsøge at identificere dominerende fortolkningsrammer, ledetråde og forbindelser, 

som alt sammen er med til at skabe mening omkring forandringen. På den måde bruges meningsskabelse 

som et ledelsesværktøj til at forsøge at forstå den ledelsesmæssige adfærd, vi observerer gennem vores inter-

views. Derudover vil teorien om meningsskabelse også bruges til at se på, hvordan disse karakteristika spil-

ler en rolle i forbindelse med respondenternes tilslutning til forandringen.  

 

4.1.2 Meningsskabelse i praksis 

Efter at have gennemgået Weicks meningsskabelsesteori og tankegangen bag, vil vi nu også gennemgå nogle 

af de konkrete eksempler, Weick giver i forhold til at tænke meningsskabelse ind i en organisatorisk praksis.  

 

Det første eksempel vi vil fremhæve, er begrebet ‘Walk the Talk’, som Weick argumenterer for bør vendes 

om, så det i stedet lyder: ‘Talk the Walk’ (Weick, 1995:182). Idéen bag det at vende udtrykket om bunder i 
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Weicks undren over, hvordan vi kan vide, hvad vi vil sige, før vi har været ude og gå rundt blandt medarbej-

derne. Udtrykket som vi kender det, ‘Walk the Talk’, handler om, at der skal være overensstemmelse mellem 

det, man siger, og det man gør. Når udtrykkes vendes om, handler det i højere grad om, at ledere bør bruge 

mere af deres tid og energi på at komme ud i organisationen, og lytte til, hvad der foregår. Weick argumente-

rer for, at det ellers er umuligt at vide, hvad der er værd at tale om. Her kommer Weick også ind på, at ledere 

ofte har en tendens til at have en forestilling om, at de har bedst af at kunne varetage deres arbejdsopgaver 

uden forstyrrelse, og der fra udstikke ordrer til andre (Hammer & Høpner, 2015:140). Denne opfattelse vil 

dog ikke have mulighed for at kunne favne den kompleksitet, som ellers gør sig gældende i en hverdag, hvor 

medarbejdere går med bekymringer, klager eller idéer. Hvis ledere formår at kunne opfange, hvad end der 

måtte optage medarbejderne, vil det kunne give dem mulighed for at skabe mening sammen (Hammer & 

Høpner, 2015:141).    

 

Det næste eksempel på hvordan meningsskabelse bringes ind i en organisatorisk kontekst, er idéen om, at 

ledere bør være gode forfattere. Weick understreger, at ledere har en stor betydning for den mening, der ska-

bes for medarbejderne (Weick, 1995:184). Derudover understreger han vigtigheden i, at ledere skal være 

omhyggelige med sit sprogvalg, da sproget og ordene kan noget helt særligt: “Det er betydelig mere interes-

sant at være med til at bygge en katedral, end at sidde og hugge sten” (Hammer & Høpner, 2015:142). I 

forlængelse af dette fremhæver Weick også, at ledere bør være gode historikere. Det er svært at regne sig 

frem til, hvilke resultater en given forandring vil føre med sig, men Weick argumenterer for, at det er muligt 

at lære baglæns. Ledere skal kunne evne at trække de pointer ud af historien, som er med til at understrege 

pointen med eksempelvis en forandring. Her handler det for ledere om, at tage fat i noget af det arbejde og 

den forberedelse, som ligger før en forandring, og sørge for at trække pointer frem, som understøtter idéen 

bag forandringen, som på den måde er med til at skabe historien (Hammer & Høpner, 2015:143).  

 

Noget andet organisationer, ifølge Weick, bør være opmærksom på, er at opmuntre til fælles erfaringsdan-

nelse (Hammer & Høpner, 2015:146). Weicks fokus på fælles erfaringsdannelse bunder i, at han ikke mener, 

at det er muligt, at skabe en fælles meningsdannelse pga. de mange muligheder for fortolkning der findes. 

Derfor mener han, at det i stedet giver mere mening at tale om at skabe en fælles erfaringsdannelse, som skal 

tage udgangspunkt i medarbejdernes fælles oplevelser, projekter og opgaver. På den måde vil medarbejderne 

opbygge fælles erfaringer, som de kan trække på (Hammer & Høpner, 2015:147).  

Med Weicks eksempler på hvordan meningsskabelse bringes ind i dagligdagen i en organisatorisk kontekst, 

ser vi analysen nærmere på, hvordan de tiltag, Ørsted har benyttet, har påvirket respondenternes menings-

skabelsesproces. 
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Da vi i specialet har fokus på ledelsens arbejde med meningsskabelse i forhold til en forandring, vil vi i det 

følgende dykke lidt mere ned i Weicks teorier, som i højere grad har fokus på ledelse og forandringer. Her 

har vi yderligere valgt også at inddrage forfatteren og virksomhedskonsulenten, Leif Pjetursson (2011), som i 

det videre teoriafsnit vil supplere med sit blik på ledelse med et særligt fokus på lederes kommunikation 

gennem forandringer.  
 

4.1.3 At lede gennem forandringer  

Ifølge Weick, er det interessante ved forandringer ikke, hvordan de skabes eller hvordan de imødegås, men i 

højere grad hvordan der skabes mening i dem (Hammer & Høpner, 2015:174). Det der får forandringerne til 

at slå igennem, er hvis forandringen formår at opmuntre folk, og får dem til at handle ved at eksperimentere 

med løsninger, som kan afsløre nye muligheder. Derudover skal forandringen skabe en retning, og opmuntre 

medarbejderne til at opdatere sig på situationen, hvilket vil øge situationsfornemmelsen, som kan få dem til 

at lægge mærke til, hvad der foregår omkring dem (Weick, 2000:233). Når forandringer går galt, skyldes det, 

ifølge Weick, ikke indholdet af selve forandringen (Hammer & Høpner, 2015:175). Selvom en forandring 

formår at skabe retning og bevægelse, er det ikke et succeskriterium i sig selv. Ifølge Weick, er det vigtigt, at 

en forandring formår at skabe interaktioner (Ibid.). En manglende opmærksomhed på, hvad der sker i det 

daglige hos dem, hvor forandringen udspiller sig, kan resultere i, at løsninger forbliver abstrakte forestillin-

ger skabt bag et skrivebord (Hammer & Høpner, 2015:176).  

Meningsskabelse sker hele tiden, mange forskellige steder, og disse forskellige skabelser af mening hænger 

ikke tæt sammen (Weick, 1979:236). Medarbejderes daglige kontakt med hinanden kan være meget spora-

disk, og deres relationer er således løst koblede, hvilket gør det svært at slå fast, hvilke meninger der skabes 

hvornår (Hammer & Høpner, 2015:74).  

 

4.1.4 Forandringer og følelser 

Når vi retrospektivt forsøger at skabe mening i noget, der foregår i nuet, vil det muligvis vække nogle følel-

ser i os, som er relateret til noget, vi har oplevet før. Derfor mener Weick, at når medarbejdere eksempelvis 

reagerer med vrede eller opgivenhed overfor nye tiltag eller forandringer, kan det være fordi tiltaget vækker 

ubehagelige følelser, der kobles til tidligere ubehagelige følelser, som stammer fra helt andre begivenheder, 

de har oplevet (Hammer & Høpner, 2015:109). Situationer der giver anledning til usikkerhed, er, når vi mø-

der nye, overraskende eller usædvanlige ledetråde, som kan beskrives som ‘chok’ i et ellers kontinuerligt 

forløb. Dette opstår typisk, når der sker noget uventet, hvilket kan påvirke vores nervesystem;  
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“Any event, external or internal to the individual, that prevents completion of some action, thought 

sequences, plan, or processing structure, trigger activity in the autonomic nervous system” (Weick, 

1995:101).  

 

At skabe chok kan være en mulighed for organisationer til at udvikle sig gennem nye handlinger og mening 

(Hammer & Høpner, 2015:126). Dette kan netop anskues i forbindelse med forandringer, hvor Pjetursson 

(2011:186) argumenterer for, at desto stærkere en forandrings nødvendighed er, desto større chance er der 

for, at de ansatte vil ændre sig. Dette vil sige, at de ansatte først vil ændre sig, når de sort på hvidt kan se, at 

virksomhedens eksistens er truet, hvilket på den måde også kan opfattes som en chok. Omvendt kan menne-

sker også udvikle sig gennem positiv motivation, hvor forudsætningen her vil være, at lederen evner at ud-

forme visioner, der appellerer til medarbejderens håb og længsler. Hertil tilføjer Pjetursson (2011:186), at vi 

mennesker i høj grad ændrer os, når vi kan se en mulighed for at skabe et bedre liv - både for os selv og an-

dre. På mange måder vil det positive og nødvendigheden komme til at hænge tæt sammen, hvor det ene mo-

tiv forudsætter det andet - at man skal befinde sig i en nødsituation, for at kunne blive stærkt motiveret til at 

skabe en bedre fremtid. Hvis en forandring udelukkende kobles til et positivt fremtidsbillede, kan der ske 

det, at mageligheden vil snige sig ind, og drivkraften til at forandre sig vil falde (Ibid.).   

 

4.1.5 Den gode historie 

Som vi tidligere nævnte, er det ikke akkuratessen, der er det vigtige, når vi skaber mening. I stedet argumen-

terer Weick for, at det er vigtigt, at den begivenhed vi oplever, virker plausibel og sammenhængende, og at 

den også er meningsfuld og værd at huske (Hammer & Høpner, 2015:111). Ifølge Weick, er det vigtigt, at 

begivenheden vækker nogle følelser og tanker (Ibid.). Sagt på en simpel måde, så er det, der er nødvendigt i 

en meningsskabende proces, en god historie. Ifølge Weick, er det nærmest afgørende for meningsskabelse, at 

der bliver fortalt en historie, som kan skabe energi og handling (Hammer & Høpner, 2015:112), og ifølge 

Pjetursson (2011:149-151) vil den gode historiefortælling også føre frem til en pointe, som både underhol-

der, men som også inspirerer os til at handle på nye måder.  

 

Ifølge Pjetursson (Ibid.), findes der mange forskellige opskrifter på, hvordan den gode historie sammensæt-

tes, og hvilke elementer den bør indeholde. Hertil giver Pjetursson sit bud på, hvad den gode historie bør 

indeholde. Disse elementer vil kort blive gennemgået i det følgende:  

 

- Det overraskende eller usædvanlige. Forudsætningen for at en historie fanger vores opmærksom-

hed er, at historien på den ene eller anden måde udmærker sig ved, at der enten kommunikeres noget 

kendt på en ny måde, eller ved at det som kommunikeres, er overraskende.  
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- Målgruppen. Det er vigtigt, at målgruppen kan genkende sig selv i den historie som fortælles, og at 

de problemer eller konflikter som tages op, er typiske for virksomheden.  

- Problemet. En historie bør starte ud med at introducere sit publikum for situationen, hvorefter et 

vigtigt problem præsenteres. Herefter vil spændingskurven ofte falde lidt idet baggrund, linjer og 

kommende dramaer trækkes op.  

- Konflikten. Det problem som præsenteres udløser ofte en konflikt, hvor netop problemet og konflik-

ten bliver historiens motorer. Konflikten medfører, at der opstår en række prøvelser, som skal over-

kommes. Disse prøvelser vil ofte tage til i styrke, og vil endeligt nå et højdepunkt, hvor konflikten 

slutteligt vil vindes. Dette vil skabe en forløsning af problemet/konflikten.  

- Hovedpersonen. Hovedpersonen i historien, vil være den person, som ejer det problem, som vil føre 

til en konflikt. 

- Hjælpere. Hjælpere kan enten være de personer, der støtter hovedpersonen med at løse sit pro-

blem/konflikt, men det kan også være intrapsykisk, som eksempelvis en nyerhvervet kompetence el-

ler nogle særlige egenskaber. 

- Modstandere. Modstanderne i historien kan enten være personificeret i andre medarbejde-

re/interessenter, men modstand kan også komme fra organisationen som et ’system’.  

- Plan. Når problemet og konflikten er identificeret, skal der lægges en plan, der kan føre til en løs-

ning af problemet. Historien skal således gerne følge forsøget på at løse problemet og herunder tack-

le de personer eller forhold, der optræder som værende en forhindring i at finde en løsning på pro-

blemet.  

- Højdepunkt. Højdepunktet i historien vil markere den endelige løsning af problemet og konflikten, 

hvilket samles i ét dramatisk punkt.  

- Humor. Historier der indeholder humor, vil ofte nå bedre igennem til modtageren, hvor humoren 

enten kan underdrives eller overdrives.  

- Pointe/morale. Den gode historie vil indeholde en klar pointe eller morale, som skal være et udtryk 

for, hvad man gennem historien har lært, og hvad målgruppen således kan lære af historien.  

- Det samlede handlingsforløb. Alle historier vil indeholde en begyndelse, en midte og en slutning. 

Her er det vigtigt, at der undervejs er små højdepunkter, så modtagerne ikke mister interessen.  

 

De ovenstående elementer er behjælpelige i forhold til den narrativ analyse af, hvilken historie topledelsen 

har fortalt medarbejderne i Ørsted omkring navneskiftet samt hvilke elementer, der er bragt i spil i historien. 

En analyse af elementerne i historien omkring skiftet fra DONG Energy til Ørsted vil således også komme 

nærmere ind på den nye strategi og vision, som udgør en del af den historie, der fortælles omkring skiftet. 

Derfor har vi yderligere fundet det relevant også at inddrage Weicks syn på strategi, og hans opfattelse af, 

hvordan strategier bedst bringes i spil. 



Maria Kahl Skafte Copenhagen Business School 15-05-18 
Cecilie Janet Junker Cand.soc.HRM Kandidatafhandling 
 

	 34	af	102	

4.1.6 Opgøret med klassisk strategitænkning 

Weick ønsker at bevæge sig væk fra den klassiske måde at tænke strategi på, hvor strategi forstås som: “The 

determination of the basic long-term goals and objectives of an enterprise, and the adoption of courses of 

action and the allocation of resources necessary for carrying out these goals” (Weick, 2011:345). I stedet 

har Weick igen fokus på det retrospektive, hvor han argumenterer for, at det kan være svært at vide, hvad en 

given virksomheds strategi er, før man kan se, hvad der er sket. Derfor trækker Weick i stedet på den defini-

tion, som Professor, Robert Burgelman, har formuleret: “Strategy is a theory about the reasons for past and 

current success of the firm” (Burgelman, 1983 i Weick, 2011:345). Ifølge Weick, er strategiske planer det, 

der får os til at handle, og at det netop er når vi handler, vi skaber mening: “Det er i handlingerne og ud fra 

handlingerne, at vi skaber mening, og planerne er højst en hjælp til at begynde at handle og skabe mening” 

(Hammer & Høpner, 2015:158). I enhver organisation kan der herske tvivl om, hvor man som organisation 

er på vej hen, hvad man skal vælge at satse på osv. Her vil en strategi kunne fungere som et pejlemærke, en 

retning hvori man som organisation skal bevæge sig, hvilket på den måde vil være med til at skabe handling 

(Hammer & Høpner, 2015:159). Derfor mener Weick, at det ofte ikke er topledelsens strategi, der ender med 

at blive resultatet, men at det i stedet er de handlinger, som skaber mening, der kommer til at udgøre den 

‘reelle’ strategi. For Weick handler det i høj grad om, at der udarbejdes en strategi eller en plan, hvor det for 

medarbejderne er muligt skabe mening i. Ellers vil der være en fare for, at strategien eller planerne vil blive 

betragtet som en meningsløs eller urealistisk plan (Hammer & Høpner, 2015:160).  

 

Í specialet benytter vi Weicks teori, om måden at bruge strategier på i virksomhedssammenhænge, til at be-

lyse, hvordan Ørsteds nye vision bringes i spil i forhold til at skabe mening omkring forandringen.   

 

4.2 Kompleksitetsteori 

I det følgende afsnit vil vi gå mere i dybden med ledelse gennem forandringer, hvor vi har valgt at inddrage 

organisationsteoretikeren, Ralph Stacey, som på mange måder deler Weicks tankegang om at tage afstand fra 

den klassiske måde at tænke strategi på. Vores inddragelse af Stacey tager udgangspunkt i Solsø og Thorups 

(2015) bog ‘Ledelse i kompleksitet’, som er et værk, der er baseret på et sammendrag af Staceys teorier om-

kring ledelse og organisationer. Hertil vil vi i afsnittet supplere med Staceys egne værker. 

 

I den moderne ledelsesteori er der, som tidligere nævnt, en grundlæggende antagelse om, at det er muligt at 

styre og korrigere en organisations bevægelser ind i fremtiden, hvis blot de rette modeller og værktøjer be-

nyttes. På den måde er moderne ledelse i højere grad kommet til at handle om planlægning og styring, som 

er baseret på ideologien om kontrol og forudsigelighed (Solsø & Thorup, 2015:29). Ideen om at kunne for-

udsige og kontrollere fremtiden, er for Stacey en umulighed. I stedet mener han, at der i højere grad bør fo-
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kuseres på de bevægelser, der finder sted i en organisation: “Bevægelser i organisationer er paradoksalt 

forudsigelige og uforudsigelige på samme tid, og lederes evne til at navigere i dette paradoks er vigtigere 

end evnen til at forudsige og planlægge” (Solsø & Thorup, 2015:29). Bevægelser i organisationer, som på én 

og samme tid kan være både forudsigelige og uforudsigelige, er eksempelvis det, Stacey kalder for ‘lokale 

interaktioner’ (Solsø & Thorup, 2015:30). Lokale interaktioner er et udtryk for, når konkrete mennesker 

interagerer med konkrete andre mennesker på bestemt tid og sted, hvilket finder sted igen og igen med få 

variationer. Disse lokale interaktioner kan dog både være forudsigelige og uforudsigelige på samme tid 

(Stacey, 2011:352). Ifølge Pjetursson (2011:149), er det netop disse uformelle og spontane historier, der 

udgør en del af en virksomheds historiefortælling, og disse historier har en stor indflydelse på lederes og 

medarbejderes tænkemåder, attituder og handlinger. Disse lokale interaktioner er selvorganiserede, hvilket 

betyder, at individer vil agere på baggrund af det, som i den givne situation viser sig at være meningsfuldt 

for dem. Derfor vil det således også være umuligt for ledere at have styring og overblik over alle de bevæ-

gelser, som skabes på baggrund af lokale interaktioner i organisationer. Denne tankegang bliver på den måde 

en modposition til den dominerende tænkning inden for ledelse, som i høj grad har handlet om, at man med 

den rette vision og den rigtige medarbejderskare, kan styre en organisation sikkert ind i fremtiden (Solsø & 

Thorup, 2015:49). Og som Stacey selv beskriver det:  

 

“If human relationships are nonlinear, and they certainly seem to be, then we will not be able to 

make long-term predictions of organizational futures, and this means that the failure to do so is not 

due to human incompetence but to the inescapable dynamics of our interactions” (Stacey, 2012:12-

13).  

 

4.2.1 Paradokset 

I organisationer udspiller der sig nogle bestemte mønstre, som vil være genkendelige over tid, og interaktio-

ner kan være forudsigelige i den forstand, at eksempelvis møder ofte ligner hinanden med hensyn til form og 

indhold. Derudover er der fænomener i vores arbejdsmæssige hverdag, såsom strategimøder, korrespondan-

cer, frokostmøder og sladder, som er mønstre, der er opstået på baggrund af gentagne lokale interaktioner 

over tid (Solsø & Thorup, 2015:31).  

Det uforudsigelige kommer eksempelvis til udtryk, hvis der i interaktionen opstår en ny idé, som på sigt 

bringes ind i andre interaktioner. På den måde kan det være, at vi pludseligt engagerer os i noget, som er 

opstået mere eller mindre tilfældigt, og uforudsigeligheden er derfor ikke nødvendigvis et onde for en orga-

nisation, men kan føre til innovation og nyskabelse, og helt nye mønstre kan opstå (Solsø & Thorup, 

2015:30).  
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Paradokset i at forudsigeligheden og uforudsigeligheden i organisatoriske processer er til stede på samme tid, 

kan ofte lede til ledelsesmæssige udfordringer, som især gør sig gældende i forbindelse med idéen om lang-

sigtede planer for en organisation (Solsø & Thorup, 2015:33). Organisationer fungerer ikke som maskiner, 

hvor man kan trykke på en knap, og så gør maskinen, som man havde forudset. Organisationer består af 

mennesker, som reagerer på uforudsigelige måder, og som opfatter, fortolker og agerer forskelligt på det de 

bliver udsat for, hvilket ikke er muligt at kontrollere. Derfor er ideen om ‘implementering’ ofte en udfordring 

for organisationer, fordi det hviler på en dualistisk adskillelse af tanke og handling, som forudsætter en for-

udsigelig linearitet, og som eliminerer usikkerhed, flertydighed og ambivalens (Ibid.). Pjetursson (2011:69) 

tilføjer til dette, at implementeringen af en strategi også kan ses som en kommunikativ proces, der kræver 

lydhørhed over for, hvad og hvordan medarbejderne tænker om strategien, og derudover også hvilke historier 

de fortæller om den.   

Det er ikke muligt at løse paradokset om, at forudsigelighed og uforudsigelighed er til stede på samme tid, og 

der findes i den forbindelse heller ikke opskrifter på, hvordan forandring succesfuldt skabes eller, hvordan 

der skabes ejerskab til en ny strategi blandt medarbejderne i en organisation (Stacey, 2011:36).  

 

Organisationer kan, ifølge Stacey, defineres som: “(...) en fortløbende mønsterdannelse af interaktioner mel-

lem mennesker” (Solsø & Thorup, 2015:34). Dette skal også forstås som et opgør mod det at tænke organisa-

tioner som et system, hvor der fra en ledelsesposition er mulighed for, på afstand, at implementere initiativer, 

lederen mener vil være gavnlige for organisationen (Solsø & Thorup, 2015:35). Stacey udfordrer idéen om, 

at en leder skulle have evnen til at observere og påvirke en organisation fra sin position som leder. Dette 

betyder dog ikke, at planer og strategier er overflødige. Ifølge Stacey, er evnen til at forme intentioner, pla-

ner og strategier en afgørende menneskelig kapacitet for ledere, såvel som for alle andre mennesker (Solsø & 

Thorup, 2015:36). Netop brugen af strategier og visioner kan ses som det, Stacey (2011:343) kalder for “re-

torical devices”. Det vil sige, at strategier og visioner kan have en stærk overbevisningskraft, og kan samti-

dig være med til at legitimere de handlinger og initiativer, ledere sætter i gang: “The use of rhetorical de-

vices is thus of major importance in influencing what people talk about and do. This is how strategy happens 

and what change is about” (Stacey, 2011:343). Det er derfor vigtigt, at ledere ikke isolerer deres fokus på 

selve planerne og strategierne, og at de ikke sætter sin lid til, at fremtiden vil forme sig efter deres planer, 

men at de i stedet vender deres opmærksomhed mod de konkrete interaktioner, der opstår og som udfolder 

sig omkring planerne (Ibid.). Det er således ikke udelukkende strategierne, der er afgørende for forandrin-

gerne, men i stedet lederes evne til at forholde sig til det der udspiller sig i de lokale interaktioner. Det bety-

der også, at ledere bør fokusere på, hvorvidt de tror på, at bevægelserne i organisationen vil følge intentio-

nerne og planerne eller ej (Solsø & Thorup, 2015:36).  
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Med udgangspunkt i Staceys teorier omkring brugen af strategier i organisationer ser vi nærmere på, hvordan 

Ørsted formår at bringe deres nye navn, og dermed også deres nyformulerede vision, i spil i hverdagen. Her-

til finder vi det relevant at dykke mere ned i Staceys perspektiv på lederes rolle i organisationer, som vi i 

analysen holder op imod den rolle, ledelsen i Ørsted synes at have i forbindelse med forandringen, hvor vi 

her både ser på topledelsens - og mellemledelsens rolle.  

 

4.2.2 Lederes indflydelse  

Ifølge Stacey, har ledere mere magt end andre, og har derfor også større mulighed for at øve indflydelse, da 

de ofte interagerer med flere i organisationen, and andre medarbejdere gør (Solsø & Thorup, 2015:38). Dog 

vil de aldrig kunne styre, hvilken respons de vil få på deres ageren eller samspillet mellem intentionerne: 

“They [ledere] may have desires and dreams. However, people will still only be able to respond according to 

their own local capacities to respond (...)” (Stacey, 2011:370). Dette er således med til at sætte nogle krav til 

ledere, som peger på deres evne til at agere i politiske relationer. Ifølge Stacey, er det vigtigt for en leder, at 

opbygge en stor viden om og indsigt i, hvad organisationens medlemmer tænker, og hvilke intentioner de har 

(Solsø & Thorup, 2015:38). Dertil skal en indflydelsesrig leder også kunne forstå og reflektere over bag-

grunden for medarbejdernes intentioner, og i forlængelse af det også formå at kunne se, hvor de mange in-

tentioner kan mødes for at kunne bevæge sig i samme retning. Stacey argumenterer for, at ledere skal kunne 

evne at være en refleksiv deltager i interaktionerne i en organisation (Solsø & Thorup, 2015:41). Han mener, 

at ledelsesmæssige samtaler, om eksempelvis strategier, skal tage afsæt i levende erfaringer, eller i det han 

kalder lokale interaktioner. Samtalerne skal involvere konkrete oplevelser, hvilket er med til at trække samta-

lerne ned på et mikroniveau, som er et udtryk for det konkrete levede liv, samtidig med at det skal sættes i 

samspil med et makroniveau, som udgøres af de generaliserede mønstre, der findes i organisationen. Dette er 

igen noget, der skal foregå på samme tid, hvilket igen fører til et paradoks (Ibid.).    

 

Kommunikation er på mange måder uforudsigeligt, idet det ikke er muligt at forudsige, hvilken mening 

kommunikationen vil blive tilskrevet; 

 

“Meningen i kommunikation fremkommer fortløbende, som kommunikationen skrider frem i samspil-

let mellem deltagernes forståelse af hinandens udsagn, og meningen med et givent udsagn kan kun 

forstås retrospektivt” (Solsø & Thorup, 2015:43). 

 

Ifølge Stacey, er det derfor vigtigt at have in mente, at kommunikation ikke kun handler om at være tydelig 

og præcis, men at det i høj grad også handler om at have forståelse for den kompleksitet, som finder sted, når 

vi kommunikerer med hinanden (Solsø & Thorup, 2015:44). Den selvbevidste leder vil evne at påtage sig 
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modpartens attitude, hvor modparten her forstås som de personer, lederen kommunikerer med. Denne tanke-

gang stammer fra den amerikanske filosof og pragmatist, George Herbert Mead, som mener at mennesker, 

modsat dyr, har evnen til at ‘tage den andens attitude’ (Stacey, 2011:355). Et eksempel på dette er når en 

leder vælger sine ord og metaforer med omhu, i forhold til det publikum han/hun kommunikerer over for. 

Den refleksive leder skal, ifølge Stacey, være optaget af at fornemme og reflektere over, hvordan 

hans/hendes publikum vil respondere, på det der bliver kommunikeret ud (Solsø & Thorup, 2015:45).    

 

Staceys teorier forholder sig til alle de forhold og relationer, som har en betydning for organisationen som en 

social proces, og herunder også individets virkelighedsopfattelse (Stacey, 2011). I specialet bruger vi Stacey 

til at analysere, hvorvidt ledelsen i Ørsted har fokus på, og i hvilken grad de involverer sig i de lokale inter-

aktioner, som udspiller sig i dagligdagen.  

 

4.2.3 Mellemlederens rolle 

Da vi i specialet også har fokus på mellemledernes rolle i forbindelse med forandringen, har vi valgt også at 

inddrage nogle af Pjeturssons (2011) perspektiver på, hvilken rolle han mener, en mellemleder bør spille i 

organisationssammenhænge.  

I den moderne organisation har mellemledernes rolle i dag en langt mere strategiske funktion end tidligere 

(Pjetursson, 2011:33). En moderne topleder bør være opmærksom på aktivt at involvere mellemlederne i 

virksomhedsstrategien i forhold til at få dem til at engagere sig, så de overordnede strategier og mål også 

omsættes til praksis. Det er mellemlederen, som skal føre de mange forandringer, som virksomheder i dag er 

så rige på, ud i livet. Dette stiller krav til mellemlederens evne til at skabe uformelle netværksrelationer til 

medarbejderne (Pjetursson, 2011:34-35). Derudover mener Pjetursson (2011:70), at den effektive leder er 

ham/hende, der formår at lytte til sine medarbejderes fortolkninger og historier om strategien og ud fra dette 

stille relevante spørgsmål om, hvordan strategien kan fortolkes og skabe nye og bedre måder at gøre tingene 

på. En virksomheds hovedbudskaber er: de vigtigste mål, de vigtigste værdier og selve visionen, og disse 

skal lederne få medarbejderne til at forstå og arbejde efter. Ifølge Pjetursson (2011:205), skal dette gøres ved 

at gentage hovedbudskaberne på en enkel måde igen og igen, og på den måde vil det lidt efter lidt få en plads 

i modtagernes bevidsthed. 

 

Med Pjeturssons (2011) beskrivelse af mellemlederens rolle ser vi analysen på, hvilken rolle topledelsen i 

Ørsted har forventet at mellemlederne skulle besidde i forbindelse med den videre implementering af foran-

dringen. Dertil holder vi dette op imod den rolle de interviewede mellemledere selv mener, de har haft i for-

bindelse med forandringen.  
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4.3 Handlingens fortælling 

Det kommende afsnit vil tage afsæt i Professor, Tor Hernes’, bøger ‘Organisering i en verden i bevegelse’ 

(2016) og ‘En procesteori om organisation’ (2017). Hernes’ (2016; 2017) bøger tager udgangspunkt i me-

ningsskabelse, proces og narrativitet, og i det kommende afsnit vil vi fokusere på det narrative. Vi har valgt 

at inddrage narrativ teori som en forlængelse af Weicks teori omkring vigtigheden af den gode historie. Her-

nes’ (2016; 2017) narrative teori vil således være behjælpelig i forhold til at foretage en mere dybdegående 

analyse af den historie, der udlægges af ledelsen omkring skiftet fra DONG Energy til Ørsted. Afsnittet ind-

drager yderligere Hernes’ (2016) teori om organisationsidentitet i samspil med Ralph Stacey (2007) og pro-

fessor Majken Schultz (2000) for i analysen at åbne op for at se på, hvilken betydning historien om foran-

dringen har for respondenternes opfattelse af organisationens identitet.  
 

4.3.1 Narrativet 

Handlinger foregår ved hændelser og defineres af de hændelser, hvori de foregår (Hernes, 2017:155). Her-

nes (2017:155) opfatter således ting som skabt gennem handlinger, hvor individets identitet er formet af 

hændelser gennem hele dets historicitet. Hernes (2017:156) kommer med et eksempel om strategi, som får 

sit særlige indhold gennem hændelser, som både er tilfældig snak, møder, formelle fremstillinger mm., men 

strategiens historicitet definerer ikke bare, hvad den i virkeligheden er, den tildeler også strategien potentiale 

i form af dens mulige fremtidige virkning. Det Hernes (2017:155) forudsætter er, hvor vigtig historiciteten 

er, og at virksomheder handler ud fra den historie, den er baseret i.  

 

Handlinger udgør organisationer, og hver dag er der handlingsglimt, der erfares som meningsfulde gennem 

organisations virkelighed (Hernes, 2017:161). Når vi udfører handlinger, er de dog ikke nødvendigvis me-

ningsfulde for os. Vi skaber mening af tidligere handlinger gennem rekonstruktion af faktorer, som har ind-

rammet handlingen - altså retrospektivt. Fremtidige handlinger tildeles mening, da man forestiller sig fakto-

rer, som kan indramme dem i fremtiden (Ibid.). Hertil uddyber Pjetursson (2011:162) at menneskers og or-

ganisationers nutid er præget af fortidens erfaringer, fremadrettede ønsker, bekymringer og håb for fremtiden 

og oplevelsen af den situation man befinder sig i. Når vi taler med hinanden, vil vi altid have vores egen 

personlige livshistorie samt egne erfaringer og forventninger med ind i samtalen. Den oplevede fortid, nuti-

den og forestillinger om fremtiden vil hele tiden danne forudsætninger for menneskets aktuelle adfærd, ind-

stillinger og selvforståelse. Her kan der opstå en forandringskraft i spændet mellem nutiden og håbet om en 

bedre fremtid, som kan være med til at skabe motivation og energi (Pjetursson, 2011:163).  

  

Hernes (2016:41) beskriver begrebet, narrativ, som et større billede, der siger noget om, hvad organisatio-

nens mål sigter imod. Dog er det narrative mere end en strategi. Strategier siger noget om hvilke trusler og 
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hvilke muligheder, der ligger i fremtiden, og om hvordan noget kan opnås. Det narrative rummer netop også 

historien bag organisationen - hvor man kommer fra, vigtige hændelser fra fortiden, hvad der har været lære-

rigt, og hvad der har været en succes. Et narrativ kan forstås på to måder, hvor den ene måde er, at det består 

af bestanddele og koblinger mellem bestanddele, som folk i og uden for organisationen kan se, gør organisa-

tionen speciel. Den anden måde at forstå et narrativ på er, at specificere den udvikling organisationen har 

været igennem (Hernes, 2016:42). Narrativer giver en speciel mening knyttet til organisationen, og er gen-

nemgribende for organisationsprocesser. Narrativer er, ifølge Hernes (Ibid.), nødvendige for organisationen. 

I den forbindelse ser vi på, hvordan Ørsted kobler en ny historie på navneskiftet, og således også hvordan der 

skabes mening omkring historien.  

 

Det er svært at organisere sig uden et narretiv, og Czarniawskas beskriver, at narrativer giver mening til 

handling (Hernes, 2016:43). Narrativet hjælper individet med at se mening med sin handling i forhold til det 

fællesskab, individet føler sig hjemme i. Når individet handler i samvær med narrativet, oplever det at være 

en del af et større fællesskab. Narrativet er selve historien om, hvad fællesskabet drejer sig om, hvilket også 

kan betegnes som ‘narrativets kraft’. Narrativer er vigtige for grupper af aktører, da det bidrager til at arran-

gere viden, nuancer, rækkefølger, årsagssammenhænge, relationer og konsekvenser i et forståeligt plot 

(Ibid.). Hertil tilføjer Pjetursson (2011:162), at det kan være meget livgivende og lærerigt at udveksle for-

skellige historier og oplevelser om det samme emne, hvor man således kan lytte sig ind på forskellige måder, 

man kan opfatte en arbejdssituation, et forandringsprojekt eller samarbejde på.   

 

Det vigtige ved narrativer er, at de kan skabe retning for organisationen. Samtidig kan det udfordre og ændre 

organisationen ved, at alternative narrativer vokser frem (Hernes, 2016:43). Narrativer er ikke nødvendigvis 

store innovationsprojekter, det er også daglige rutiner. Narrativer skal ses på som ‘tråde’ mellem mål og 

tiltag, hvor de skal knytte konkrete handlinger til overordnede mål (Hernes, 2016:47). Det er interaktioner 

som producerer og reproducerer narrativet, og narrativer er det, der giver interaktioner overordnet mening. 

Meningsskabelse tager udgangspunkt i, at det der giver mening i en social verden, bliver formidlet gennem 

det narrative (Ibid.). I analysen bruges dette til at undersøge, hvordan topledelsen i Ørsted får skabt konkrete 

handlingsmuligheder for mellemlederne i forbindelse med forandringen, så mellemlederne kan give disse 

muligheder for handling videre til medarbejderne, og på den måde arbejde imod det overordnede mål. 

 

4.3.2 Tynde og tykke fortællinger 

Et narrativ kan både have tynde og tykke fortællinger, hvilket organisationskonsulenten, Michala Schnoor 

(2015), beskriver i sit narrative organisatoriske perspektiv. Tynde fortællinger er typisk problemmættede, og 

er de dominerende fortællinger, som ikke levner meget plads til kompleksitet. Disse står i modsætning til 
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tykke fortællinger, der indeholder en høj grad af kompleksitet, nuancer og detaljer, som skaber plads til mod-

satrettede konklusioner og beskrivelser i organisationen (Schnoor, 2015:51-52). Tykke fortællinger vil netop 

åbne op for, at egne og andres handlinger udforskes på en mere nuanceret og fyldig måde, hvilket således 

kan åbne op for alternative måder at forstå og handle på (Pjetursson, 2011:164). Opgaven for ledere er at 

skabe tykke fortællinger, og dermed undgå at de små problemmættede historier får for stor magt. Hvis me-

ning skabes gennem relationer, sprog og fortællinger i organisationen, som Weick ville mene (Jf. 4.1.1), kan 

ledere, hvis de vil skabe forandringer, lave alternative fortællinger. Disse alternative fortællinger, skal dog 

relatere sig til organisationen - eksempelvis deres kerneydelser, mission, vision osv. (Schnoor, 2015:52-53). 

Derudover er det vigtigt, at ledere formår at lytte til de forskellige historier i samtalerne, hvor der også må 

lyttes efter de håbefulde historier, som små succeshistorier og historier om drømme og håb. Disse historier 

kan netop danne grobund for at udvikle nye livskraftige narrativer, både i forhold til organisationen, men 

også i forhold til vedkommende selv (Pjetursson, 2011:164). Gennem specialets analyse har vi således for 

øje, hvordan tynde og tykke fortællinger udspiller sig gennem den indsamlede empiri.   

 

4.3.3 Organisationsidentitet  

Et perspektiv det narrative har stor indflydelse på, er organisationsidentitet (Hernes, 2016). Organisations-

identitet er af professorerne, David Whetten og Stuart Albert, defineret som centrale, distinktive og ved-

varende kendetegn ved en organisation (Hernes, 2016:133). Individer oparbejder deres identitet i forhold til 

andre, og føler sig derigennem anderledes. Det som et individ opfatter som distinkt hos sig selv i forhold til 

andre, er individets identitet, som individet tillægger sig selv. Pointen er, at det er i forhold til andre, at indi-

videt bliver distinkt (Ibid.). Ifølge Stacey, beskrives identitet som:  

 

“Identity is the answer we give to the question ‘who are you and what are you doing?´ and when 

asked this question we usually reply with some of the groups or organisations we belong to and what 

kind of work we do in them” (Stacey, 2007:240).  

 

Citatet indikerer, at organisationen som individet arbejder i og er en del af, har stor betydning for individets 

identitet. Her menes også, at identitet skabes på baggrund af de relationer, man har i virksomheden, og er 

man en del af et bestemt team, vil ens identitet påvirkes af interaktionerne i det team (Solsø & Thorup, 

2015:47). Ifølge Schultz et al. (2000) udgør organisationsidentitet hverdagens praksisser, arbejdsgange og 

rutiner, hvor virksomheden gerne vil hen, og hvordan eksterne interessenter opfatter virksomheden. Dette 

peger således på, at det ikke er det interne i organisationen alene, der bestemmer organisationens identitet 

(Schultz et al., 2000).  
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Whetten og Albert’s arbejde med organisationsidentitet peger på spørgsmålet: ‘hvem er vi i forhold til andre 

organisationer?’, hvilket siger noget om, at en organisation kan være mere eller mindre lig andre organi-

sationer i sin branche, men at det alligevel er i forhold til andre organisationer, forskelligheden opstår (Her-

nes, 2016:133). Organisationsidentitet kan defineres som de træk ved organisationen, der gør den markant 

forskellig fra andre. Her er det blandt andet ledelsen, som kan definere, hvad organisationen repræsenterer 

mm.. Dette er identitetspåstande, som har til formål at samle medarbejdernes opgaver og opmærksomhed 

omkring nogle særlig identitetstræk ved organisationen, som gør den distinkt fra andre organisationer (Her-

nes, 2016:134). Distinkthed handler om, hvor tæt man kommer på den enkelte organisation eller individ, som 

ellers kan synes meget ens udefra, men går man helt tæt på, vil man kunne se mange ting, som gør dem for-

skellige (Hernes, 2016:133). Forskellene kommer derfor tydeligere frem, jo tættere vi går ind i den enkeltes 

forståelse af fortællingen, og da vi i specialet går helt tæt på den enkelte, kommer vi også tæt på deres erfa-

ringsverden, og vil derfor opleve varierende svar. De varierende svar betyder nødvendigvis ikke, at medar-

bejderne ikke alle føler sig som en del af Ørsted, men jo tættere vi kommer på, jo større bliver forskellene, da 

vi kommer ind i individets æstetiske domæne, hvor de hver især har deres egne erfaringer, og dermed histo-

rier, om forandringen.  

 

Ovenstående indikerer, at organisationsidentitet handler om, hvordan individer i en organisation handler og 

interagerer med hinanden, ligesom det handler om hverdagens praksisser og rutiner. I analysen bruger vi 

Hernes’ (2016) teori omkring organisationsidentitet til at undersøge, hvordan ledelsen formår at skabe en 

distinkthed i forbindelse med det nye navn, så medarbejderne opnår en identitetsfølelse i forhold til deres nye 

navn, Ørsted. 

 

4.4 Teoretisk afgrænsning  

I det følgende vil vi kort redegøre for nogle af de områder, vi har afgrænset os fra i forbindelse med de ind-

dragede teorier.  

I forhold til inddragelsen af Hernes’ teorier har vi valgt at afgrænse os til kun at inddrage hans teorier vedrø-

rende narrativet og organisationsidentitet. Hernes’ har i sine værker også et stort fokus på meningsskabelse, 

men da Hernes på dette område i høj grad læner sig op ad Weicks definition af meningsskabelse, og da vi 

allerede har et dybdegående afsnit omkring meningsskabelse ud fra Weicks perspektiv, har vi valgt at undla-

de at inddrage Hernes’ tanker om netop dette område. Formålet med inddragelsen af Hernes’ teorier er der-

med ikke at sætte det op imod eller at ligestille det med Weicks perspektiver, men i stedet at bidrage med en 

mere uddybende viden om narrativet og organisationsidentitet til videre brug i analysen.                   

Derudover har vi, med inddragelsen af Stacey, valgt at afgrænse os fra at beskæftige os med det magtbegreb, 

som Stacey ellers beskæftiger sig en del med i sine værker. Valget er i høj grad truffet på baggrund af vores 
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respondenters historier og udtalelser om forandringen, hvor vi ikke har oplevet magt som et centralt element 

i deres fortællinger. Derfor har vi vurderet, at en analyse baseret på Staceys magtbegreber, ikke ville være i 

overensstemmelse med vores indsamlede empiri, og samtidig at det ikke har været nødvendigt at inddrage i 

forhold til besvarelsen af specialets problemformulering.     

Samtlige af specialets inddragede teoretikere bidrager hver med deres syn på, hvordan en virksomheds stra-

tegi bør bringes i spil, hvilket er med til at anskue netop dette emne fra flere forskellige synsvinkler. Hertil er 

det dog vigtigt at pointere, at Ørsted i forbindelse med deres navneændring og nye vision, ikke har i sinde at 

ændre deres strategi (Bilag 14:133). Derfor vil de inddragede teoretikeres forskellige perspektiver på, hvor-

dan strategier bringes i spil, i stedet blive brugt til at analysere, hvordan Ørsted formår at bringe deres nye 

vision i spil. På den måde vil vi i specialet således sidestille brugen af strategier med brugen af visioner. 

Dette skyldes, at vi i specialet ikke fokuserer på udviklingen af strategier eller visioner, men i stedet fokuse-

rer på, hvordan disse bør håndteres i forandringssammenhænge, hvorfor vi derfor mener, at det er muligt at 

sidestille dem. 

 

4.5 Teoriernes sammenspil  

Som det fremgår af gennemgangen af de valgte teorier, er der flere områder, hvor særligt Weick og Stacey 

deler samme opfattelser om strategi og ledelse. Begge er enige om, at det er nødvendigt, at bevæge sig væk 

fra den klassiske måde at tænke strategi på. Derudover ligger de begge i deres teorier vægt på vigtigheden i 

lederes evne til at opfange, hvad det er, der optager medarbejderne i forhold til at kunne omfavne den kom-

pleksitet, der gør sig gældende i organisationer. Som analyseredskab komplimenterer Weick og Staceys teo-

rier også hinanden godt. Stacey bringer med sine teorier ikke nogen opskrift på, hvordan hans teorier benyt-

tes som et analyseredskab. I stedet bliver Staceys teorier mere en løftet pegefinger, som er med til at sætte 

fokus på, hvad det er organisationer bør være opmærksomme på, når der er tale om strategier og ledelse. På 

den måde bliver styrken ved Staceys teorier også dens svaghed. Dette skyldes særligt Staceys teoriers be-

grænsede evne til at konkludere noget generelt, hvorfor det også er vanskeligt at overføre konklusionerne til 

andre lignende organisationer. Da vi med vores videnskabsteoretiske overbevisning heller ikke har til hensigt 

at skulle generere overførbare konklusioner, anses dette dog ikke som en problematik. I modsætning til 

Staceys teorier har inddragelsen af Weicks teorier bidraget med et mere anvendeligt analyseredskab, som i 

højere grad har gjort det lettere at tilgå casen og dermed også det analytiske arbejde. Yderligere bliver Pje-

turssons teorier inddraget i de forskellige teoriafsnit som et supplement og som en videre udfoldelse af de 

inddragede teorier. Samtidig bidrager Pjeturssons teori omkring elementerne i den gode historie også med et 

mere praktisk og konkret analyseredskab.  
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Hernes trækker i sine teorier på mange af Weicks synspunkter, men bidrager samtidig også med en videre 

uddybning af vigtigheden i den gode historie og i det at skabe narrativer. Vi har valgt at inddrage det narrati-

ve både som teori og analysestrategi. Det er delt op således, da vi mener, at Hernes, i samspil med Pjetursson 

og Schnoor, giver et teoretisk syn, som forklarer narrativer gennem komplekse begreber og udsagn. Netop 

disse teorier bruges i analysen til at udfolde vores empiri. I analysestrategien benytter vi Riessman og Bru-

ner, som i langt højere grad opstiller strategier for, hvordan empirien analyseres. I socialkonstruktivismen er 

sproget i sig selv kraftfuld, og derfor forsøger vi at lade vores interviewpersoner fortælle deres egne historier 

om forandringen, hvilket skal gøres gennem en narrativ analysestrategi. Operationaliseringen af deres forstå-

elser af narrativet danner det blik, vi bruger, når vi indsamler og bearbejder empirien. Teorien og analyse-

strategien supplerer således hinanden og udfolder analysen i samspil. Samtidig er det vigtigt at kunne adskil-

le, da den narrative teori knytter sig til begreber, hvor analyse-strategien viser, hvorfor vi netop ser på empi-

rien med dette blik.    
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5. Analyse 
	
	
I de følgende afsnit vil specialets analyse blive udfoldet, hvor vi vil tage udgangspunkt i de 3 arbejds-

spørgsmål, som danner rammen for analysen. Her vil vi i den 1. analysedel se på, hvordan forandringen er 

kommunikeret ud fra topledelsens side. Herefter vil vi i den 2. analysedel undersøge, hvilken mening der 

skabes af respondenterne omkring forandringen samt, hvilke faktorer der har haft indflydelse på deres me-

ningsskabelse. Slutteligt vil vi i den 3. analysedel fokusere på mellemlederens rolle, hvor vi vil se på, hvilke 

forventninger topledelsen har haft til mellemledernes rolle i forbindelse med forandringen, og derefter se på, 

hvilken rolle mellemlederne har påtaget sig.  

 

5.1 Analysedel 1 - Fortællingen  

I specialets 1. analysedel skruer vi tiden tilbage til d. 2. oktober 2017, hvor CEO Henrik Poulsen skulle afslø-

re den nyhed, som topledelsen havde formået at holde hemmelig i månedsvis. Denne præsentation var for 

langt de fleste af medarbejderne i DONG Energy, det første de hørte om den nye store forandring, som netop 

blev sat i værk - nemlig navneændringen og virksomhedens nye vision. DONG Energy skulle skifte navn, 

brand, og visionen skulle i højere grad matche den grønne virksomhed, som de i fremtiden ønskede at være. 

DONG Energy, som oprindeligt står for Dansk Olie og Naturgas, har haft sit navn i elleve år, og olieforret-

ningen har siden fusionen i 2006 været en stor del af virksomheden, som i tidernes løb har tjent dem godt, og 

som derfor også har været en stolthed for medarbejderne: “Altså da jeg startede i DONG, der var det [olie-

forretningen] vores pride, og de klarede det rigtig godt.” (Bilag 3:14). Dette stillede således store krav til det 

nye navn, som skulle formå fortsat at gøre medarbejderne stolte af den virksomhed, de arbejder i. Dette lagde 

samtidig et stort pres på ledelsen, og ikke mindst Henrik Poulsen, som på bare 45 minutter skulle overbevise 

DONG Energy’s 5500 medarbejdere om, at det nye navn ville sikre dem en lys og bedre fremtid. Derfor var 

disse 45 minutter på mange måder afgørende for, hvordan medarbejderne ville tage imod den store foran-

dring. Som tidligere nævnt i specialets teoretiske framework, er det nødvendigt i en meningsskabelsesproces 

at skabe den gode historie (Jf. 4.1.5). Det er, ifølge Weick, afgørende, at der fortælles en historie, som kan 

skabe energi og handling, da det netop er i handlingen, at meningen skabes (Ibid.). Derfor har vi fundet det 

relevant først og fremmest at fokusere på den præsentation, Henrik Poulsen fremførte for sine medarbejdere. 

Dette skal således hjælpe os til at besvare specialets første arbejdsspørgsmål, som lyder: Hvordan er foran-

dringen kommunikeret ud til organisationen fra topledelsens side? Derfor vil vi i specialets første analysedel 

lave en narrativ analyse af selve præsentationen af navneforandringen, som vi i denne forbindelse sidestiller 

med en historiefortælling. Her vil vi tage udgangspunkt i Pjeturssons teori omkring, hvad den gode historie 

bør indeholde, men samtidig også inddrage perspektiver fra specialets øvrige teoretikere.  
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5.1.1 Historiens målgruppe og hovedperson 

De første elementer vi har valgt at tage fat i, er historiens målgruppe og hovedperson. Målgruppen mener vi i 

denne kontekst udgøres af samtlige medarbejdere i DONG Energy, og dermed hele DONG Energy som or-

ganisation, hvilket også betyder, at der er tale om en stor målgruppe. Dette mener vi fordi, Henrik Poulsen i 

sin tale står overfor hele organisationen, som han i sin fortælling skal forsøge at overbevise om fordelene ved 

en navneændring. Særligt ud fra vores interview med topledelsesrepræsentant, Maria Frederiksen, blev det 

tydeligt, at de netop fra topledelsens side havde en idé om, at formålet med den stærke fortælling skulle være 

at overbevise organisationen om det positive ved navneændringen:  

 

“Vi ville gerne have, at de stod og tænkte: ’wow’. Og noget af det som var fantastisk, som I også vil 

se på videoen, men vi havde gjort os en masse overvejelser omkring, hvordan de ville reagere, når vi 

afslørede navnet, og vi havde indstillet os på, at der nok ville blive lidt tavshed.” (Bilag 3:20) 

 

Dette er således med til at understrege, hvem målgruppen er i fortællingen, idet Maria Frederiksen her giver 

udtryk for, at de fra topledelsens side har haft en forventning om, at der ville opstå tavshed i forbindelse med 

afsløringen af det nye navn, hvorfor de forinden havde gjort sig nogle overvejelser om, hvordan de kunne 

overbevise deres publikum. Ifølge Pjetursson, er det vigtigt, at målgruppen kan kende sig selv i den historie 

som fortælles (Jf. 4.1.5). Dette mener vi også, Henrik Poulsen formår at omfavne i den retorik han benytter 

gennem hele sin præsentation, hvor han meget konsekvent bruger formuleringer, der enten starter med eller 

indeholder ordene ‘vi’ og ‘vores’: 

 

“Over this past decade we have been on a massive journey to transform DONG Energy from a Dan-

ish energy conglomerate based on fossil fuels, to a global leader in renewable energy. We have sig-

nificantly expanded our offshore wind business, converted powerplant from fossil fuels to sustaina-

ble biomass and divested our oil and gas business. Our transformation to green energy is based on 

the largest renewable plan of any European company. We will completely exit oil and coal - the 

most polluting fossil fuels. We see natural gas as a transition fuel by an only green energy future. 

We will continue to sell gas to help foster that bridge. Today we have close to 60% of renewable en-

ergy in our portfolio. That number will go to more than 80% by 2020, and to more than 95% by 

2023.” (Bilag 13:121-122)  

 

Ovenstående citat er et eksempel på den måde, Henrik Poulsen formår at inkorporere hele organisationen i 

sin præsentation, idet han gennem hele præsentationen refererer til dem som en samlet organisation. På den 
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måde lader han selve organisationen spille en rolle i den historie, han fortæller. Dette er således gennemgå-

ende i hele præsentationen, hvor ordene ‘we’ og ‘our’ tilsammen bliver brugt 251 gange i løbet af de 45 mi-

nutter. Som det også nævnes i specialets teoretiske framework, er det, ifølge Stacey, også vigtigt, at en leder 

evner at påtage sig modpartens attitude, hvilket handler om, at en leder eksempelvis vælger sine ord med 

omhu i forhold til det publikum han/hun kommunikerer over for (Jf. 4.1.5). I denne kontekst mener vi, at 

modparten og målgruppen kan sidestilles, da modparten her forstås som den gruppe, Henrik Poulsen skal 

overbevise med sin fortælling. Dette gør sig også gældende i præsentationen, hvor Henrik Poulsens retorik 

netop anses som værende valgt med omhu, da referencen til DONG Energy som organisation og den gene-

relle reference til medarbejderne er gennemgående i hele præsentationen. På den måde mener vi således, at 

Henrik Poulsen formår at påtage sig modpartens attitude gennem sin fortælling.  

På baggrund af det fokus der i præsentationen bliver vendt mod medarbejderne og generelt DONG Energy 

som organisation, mener vi også, at historiens ‘hovedperson’ udgøres af medarbejderne og dermed DONG 

Energy som organisation. Ifølge Pjeturssons teori, er hovedpersonen i historien den person, som ejer det 

problem, som vil føre til en konflikt (Ibid.). Derfor vil vi nu se på det element, som i Pjeturssons teori kaldes 

for historiens problem.  

 

5.1.2 Historiens problem 

Ifølge Pjetursson, har enhver god historie et problem (Jf. 4.1.5), som introduceres for publikum med stor 

entusiasme og betydning, fordi problemet netop også berører publikum og deres hverdag (Jf. 3.9). Henrik 

Poulsen starter sin fortælling ved kort at gennemgå virksomhedens historie, hvor han udviser en stor tak-

nemmelighed, hvilket gør det muligt for ham at tydeliggøre og udfolde problemet på en værdig og ydmyg 

måde. Ifølge Hernes, er det helt særlige ved et narrativ, at det er mere end en fremadrettet strategi, da det 

også rummer historien bag virksomheden, som kan være med til at sikre fremadrettet succes (Jf. 4.3.1). I 

præsentationen gør Henrik Poulsen meget ud af at italesætte, at DONG Energy’s historie er vigtig, og der-

med også noget de fortsat skal være stolte af: 

  

“Before I reveal the name, allow me to just take a step back and put it into a broader context. 

It is of course a significant decision to change the name of our company. We have had our 

current name, DONG Energy, since 2006, and the DONG name itself had has its legacy for 

more than 40 years, going all the way back to the early 1970´s. In Denmark DONG Energy is 

one of the best known companies. We provide the country with about 25% of its power, gas 

and district heat. Across the world of energy, the DONG name is associated with the global 

leader in offshore wind. It is a good name and it has served us well. We should be very proud 

of what we have created on this name.” (Bilag 13:121) 
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Som citatet angiver, roser Henrik Poulsen navnet DONG Energy, og han viser en taknemlighed og stolthed 

over det virksomheden har udrettet. På det givne tidspunkt ved alle dog godt, at formålet med præsentationen 

er et navneskift, men ved først at rose navnet og virksomhedens historie, kan Henrik Poulsen på en respekt-

fuld måde nu åbne op for problemstillingen og årsagen til forsamlingen:            

  

“However we cannot escape the fact that the name DONG originally comes from Danish oil 

and natural gas, and many people still associate DONG with oil and natural gas. And with 

the divestment of our oil and gas division, witch we completed last week, we are now a com-

pany dedicated to green energy.” (Bilag 13:121) 

  

Henrik Poulsens fortælling indeholder nu en tydelig form for argumentation, som Riessmans narrative analy-

sestrategi netop påpeger som en metode til at overbevise publikum, således det er muligt at skabe mening og 

forståelse blandt publikummet (Jf. 3.9). Problemet, som Henrik Poulsen vil overbevise sit publikum om, er 

til stede, beror på, at der er sket en stor forandring i virksomheden, som gør, at det ellers tidligere gode navn, 

DONG Energy, ikke længere kan omfavne den virksomhed de er, og som de fremadrettet ønsker at være: 

  

“We are no longer the company we were 10 years ago. Today we are a renewable energy 

company - even if we always will have some veneration, even affection for the name, DONG 

Energy no longer properly reflects who we are as a company. It does not reflect the company 

we want to become. It is a name and logo created in a world of fossil fuels. Secondly, and as 

alluded to, for some language the DONG name do not transfer that well - including English. 

We have over the years had some good laughs on that account. It is however clear, from feed-

back from many stakeholders around the world, that the name is not well suited for the global 

expanding journey we are on. Finally, 2017 will be remembered by the year offshore wind be-

came cheaper than black energy as marked in Germany and the UK. I have never been more 

clear, that it is indeed possible to create a world that runs entirely on green energy. It is the 

right time for us to send a clear message, that we want to help create such a world. For those 

reasons, after careful consideration, we decided to change our name.” (Bilag 13:122) 

  

Henrik Poulsen formår at fortælle en historie, som indeholder en høj grad af kompleksitet, nuancer og detal-

jer, som Schnoor ville omtale som en tyk fortælling, der skaber mulighed for modsatrettede konklusioner og 

alternative måder at forstå og handle på (Jf. 4.3.1). Ovenstående citat indkranser netop det problem, som vi 

mener er til stede i historien. Problemet i historien er således selve problemstillingen vedrørende navnet 

DONG Energy, som ikke længere findes passende for virksomheden. Selvom problemstillingen er tydelig i 
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Henrik Poulsens historie, bliver den præsenteret som en positiv problemstilling. Ifølge Pjeturssons teori, vil 

problemet i historien udløse en konflikt, hvilket vil medføre en række prøvelser (Jf. 4.1.5). Konflikten, som 

affødes af problemstillingen, består i denne historie i at få overbevist målgruppen om, at det nye navn er 

positivt for virksomheden. Ifølge Pjeturssons teori, bliver problemet og konflikten til historiens motorer 

(Ibid.). Dette kan også siges at gøre sig gældende i Henrik Poulsens historie, hvor den primære motor i histo-

rien således bliver at overbevise målgruppen. Hertil opstår der en række prøvelser, konflikten skal over-

komme, hvilket i Henrik Poulsens historie ses som de udfordringer, der opstår i forbindelse med navneæn-

dringen. I Henrik Poulsens fortælling ser vi den første prøvelse som værende udfordringerne i at finde et nyt 

navn, som er mere passende for virksomheden, men som fortsat lever op til de krav, der er forbundet med et 

navneskifte:  

  

“I can tell you, finding a new name for a company is not that easy. It needs to be a name you 

like, and which has a meaning to it. Ideally it should be rooted in history while clearly still 

pointing to the future. We did not want it to be a purely designer name without any real sub-

stance to it, and it also needs to be a name that works across markets. And last but not least, it 

needs to be a name you can register legally, which has proven quite difficult. In total we 

screened more than 3000 potential names during the process. Ultimately we came across a 

name, that struck a chord with the people involved in the process, including employees, man-

agement and the board of directors, and quite importantly it had a tendency to grow on peo-

ple as they had time to ponder over it.” (Bilag 13:123) 

  

Citatet viser således, hvordan historiens problem bliver udfordret, hvilket her tolkes som den første prøvelse. 

Det næste der sker i fortællingen, efter ovenstående citat, er, at det nye navn bliver afsløret. Det følgende 

citat er en illustrering af den reaktion, som publikummet udviste, da de hørte deres nye navn, Ørsted: 

   

“Thank you, thank you. I appreciate that welcome. I have been told by people that have been 

involved in name changing before, that when the name came up I should be expecting com-

plete silence. I appreciate the response here.” (Bilag 13:123) 

  

Afsløringen af det nye navn udløste en stor og lang applaus blandt publikum. Denne reaktion på det nye 

navn bliver således et udtryk for, at første prøvelse nu er overkommet. Medarbejdernes første møde med 

navneskiftet er nemlig overraskende positivt. Ovenstående citat viser også, hvordan Henrik Poulsen forinden 

præsentationen har reflekteret over, hvordan hans publikum vil respondere på navneskiftet, hvilket Stacey 

netop mener er af væsentlig betydning i forhold til at påtage sig modpartens attitude (Jf. 4.2.2).  
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Dette skulle dog ikke vise sig at være den eneste prøvelse, som problemet i historien ville medføre, og kon-

flikten er på dette tidspunkt i historien ikke vundet endnu. De næste prøvelser, som opstår i forbindelse med 

problemstillingen omkring navneskiftet, ses i forhold til de kritiske spørgsmål, journalisten, Jesper Klit, er 

inviteret til at stille topledelsen. Journalisten bliver bedt om at træde op på scenen for at stille en række 

spørgsmål, som udfordrer det nye navn, hvilket i denne forbindelse ses som en ny række prøvelser: 

 

“Henrik, allow me to start with you - Hans Christian Ørsted is a well known figure in Denmark but 

not abroad - why is Ørsted a good name for the company? (...) And also in your speech, you said 

that the company now has fully committed to green energy but you still use coal and gas at your po-

wer stations. You still sell natural gas to your customers. So is Ørsted a green energy company? (...) 

And Thomas Thune Andersen, let me ask you - the company vision to create a world that runs entire-

ly on green energy. That sounds bold. Isn't it a bit to bold and too much for just one company? (...) 

What do you think the shareholders will think about you changing the company name? (...) Marian-

ne Wiinholt, you obviously, as a CFO, look after the finances, so tell us this - how much will this 

name change cost the company?” (Bilag 13:126) 

 

Som det også fremgår af de kritiske spørgsmål, så henvender Jesper Klits spørgsmål sig også til andre repræ-

sentanter fra topledelsen. Det er i denne forbindelse, at hjælperne i historien kommer i spil. Hjælpere er, iføl-

ge Pjeturssons teori, personer der støtter op om at løse den problemstilling, som gør sig gældende i historien 

(Jf. 4.1.5). I Henrik Poulsens fortælling er det CFO, Marianne Wiinholt og bestyrelsesformand, Thomas 

Thune Andersen, som agerer hjælpere i forhold til at finde frem til en løsning af problemstillingen. Dette 

kommer til udtryk ved, at både Marianne Wiinholt og Thomas Thune Andersen bliver bedt om at besvare en 

række kritiske spørgsmål, som her anses som værende prøvelser. I denne forbindelse er det relevant også at 

se på det element, Pjetursson kalder for historiens modstandere (Ibid.). Modstanderne i denne historie udgø-

res af medarbejderne i DONG Energy, som også udgør historiens målgruppe. I denne historie er det mål-

gruppen, som skal overbevises om, at navneændringen er en strategisk god forandring, og derfor er historiens 

potentielle modstandere også målgruppen selv. I Henrik Poulsens historie har modstanderne ikke sin egen 

stemme, men deres stemme bliver i stedet repræsenteret gennem journalisten, Jesper Klit, og hans spørgsmål, 

som i historien også bliver et udtryk for den modstand, som problemstillingen møder. Derfor kommer histo-

riens prøvelser i denne forbindelse også til at optræde som en slags modstand.   

 

5.1.3 Det store overraskelsesmoment 

Det næste element vi har valgt at se på, er Pjeturssons teori om, at en historie skal indeholde noget overra-

skende eller noget usædvanligt, før det vil fange lytternes opmærksomhed (Jf. 4.1.5). Selvom vi som ud-
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gangspunkt fokuserer på selve indholdet af præsentationen, har vi har fundet det relevant også at inddrage 

nogle af de elementer, som gik forud for selve præsentationen. Meget tyder på, at topledelsen i Ørsted netop 

havde gjort en dyd ud af at opbygge overraskelsesmomentet i historien, så det i højere grad kunne gøre ind-

tryk på medarbejderne. I vores interview med topledelsesrepræsentanten, Maria Frederiksen, forklarede hun 

om et af de tiltag, de havde gjort op til selve præsentationen, hvor de havde sendt sms’er ud til samtlige af 

DONG Energy’s medarbejdere:  

 

“Så kl. 08.00 får de en SMS om, at vi har besluttet os for at ændre navn, og at de kan høre mere på 

det her town hall møde senere på dagen. Og det valgte vi at gøre på den her måde både med hensyn 

til, at så kunne vi invitere nogle medier på besøg, for det var vi selvfølgelig interesserede i, og for at 

give medarbejderne spænding, så de kunne tænke: ‘hold da op, jeg må hellere komme til det her 

town hall, og gad vide, hvad navnet er’, og forhåbentligt skabe sådan en spændende vibe omkring 

det.” (Bilag 3:18)  

 

På den måde understreger Maria Frederiksen, at det netop har været et strategisk tiltag at skabe et overraskel-

sesmoment i præsentationen, og at de fra topledelsens side har været opmærksomme på at fange lytternes 

opmærksomhed, som Pjetursson også anbefaler (Jf. 4.1.5). I selve præsentationen er der også fokus på over-

raskelsesmomentet, hvor Henrik Poulsen allerede i starten af præsentationen lægger op til, at der i løbet af 

præsentationen skal ske noget nyt og overraskende:  

 

“Today, as you already know by now, is another special day, for the life of our company. We have 

announced that we are going to change the name of the company. Some of you that have been pre-

paring for to day, will already know the name, many of you may have picked it up during the morn-

ing hours and many of you are probably still waiting for the name to be revealed.” (Bilag 13:121) 

 

Det er først lidt længere inde i præsentationen, det nye navn bliver præsenteret, hvilket vi mener udgør selve 

overraskelsesmomentet i fortællingen. Dette kom især til udtryk gennem vores interviews, hvor responden-

terne beskriver, hvordan det nye navn på den ene eller anden måde formåede at overraske dem, hvilket vi 

blandt andet oplevede i vores interview med medarbejderen Åge: “(...) da de kom med navnet Ørsted, var vi i 

hvert fald meget overrasket allesammen” (Bilag 11:105). Respondenternes reaktion på det nye navn, vil vi 

yderligere gå i dybden med i specialets 2. analysedel.  

I historien formår Henrik Poulsen at bygge en stemning og en nysgerrighed op i forhold til at få afsløret det 

nye navn. Dette illustrerer således, hvordan Henrik Poulsen skaber et godt overraskelsesmoment i fortællin-

gen, som lader sig vente, hvilket kan have været med til at øge spændingen. Den spænding han i sin historie 

formår at skabe, kan netop være grunden til, at det nye navn blev mødt med jubel og store klapsalver ved 
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Gentoftes town hall møde. Med publikums reaktion på det nye navn taget i betragtning, mener vi derfor, at 

det er selve afsløringen af det nye navn, som kommer til at optræde som det overraskende element i histori-

en.  

 

I forlængelse af dette vil vi kort se på det element, Pjetursson kalder for historiens højdepunkt, som er et 

udtryk for der, hvor historien samles i ét dramatisk punkt (Jf. 4.1.5). Vi inddrager netop dette element nu, da 

vi mener, at historiens højdepunkt også kan tolkes til at være afsløringen af det nye navn. Ifølge Pjetursson, 

er historiens højdepunkt det punkt i historien, hvor historiens problem og konflikt endeligt bliver løst (Ibid.). 

Dette kan dog ikke siges at gøre sig gældende i Henrik Poulsens fortælling, idet afsløringen af det nye navn 

ikke både løser historiens problem og konflikt. Afsløringen af det nye navn løser kun selve problemet, som i 

denne historie vedrører navnet DONG Energy, som ikke længere findes passende for virksomheden, hvilket 

stadig efterlader konflikten uløst. Den efterfølgende konflikt, som i Henrik Poulsens historie optræder i form 

af at skulle overbevise målgruppen om, at det nye navn er positivt for virksomheden, er således stadig uløst. 

Højdepunktet vil ofte optræde sent i historiens forløb, da det netop markerer løsningen af både problemstil-

lingen og dens medhørende konflikter (Ibid.), hvor højdepunktet i Henrik Poulsens historie optræder relativt 

kort tid inde i historiens forløb. Dette giver historien et lidt anderledes handlingsforløb, og der ses derfor en 

afvigelse fra Pjeturssons teori på dette punkt. Dette mener vi dog ikke er en negativ faktor for historien. Ved 

at lade historiens højdepunkt optræde meget tidligt i historien, giver det samtidig mere plads til efterfølgende 

at bruge kræfter på historiens konflikt - at overbevise målgruppen om, at navneændringen er en strategisk 

god beslutning. På den måde mener vi, at højdepunktets tidlige optræden kommer til at tjene historien godt.  

 

I forlængelse af dette er det yderligere relevant at se på det element, Pjetursson kalder for historiens plan, 

som netop bringes i spil, når historiens problem og konflikt er identificeret (Ibid.). Ifølge Pjetursson teori, 

skal historien helst følge forsøget på at løse problemet samt tackle de forhindringer, der opstår i den forbin-

delse (Ibid.). Dette mener vi især gør sig gældende i Henrik Poulsens historie, da historiens problemstilling, 

og dertilhørende konflikt, netop bliver præsenteret meget hurtigt i historien, hvilket således giver plads til, at 

planen om at overbevise medarbejderne om navneskiftets formål, kan udfolde sig gennem historiens forløb.  

 

5.1.4 Forandringens nødvendighed  

Som en del af præsentationen blev der vist nogle forskellige film, som visuelt skulle bakke op om den nye 

vision og navneskiftet. Blandt disse film var videoen ‘Love your home’2, som er en kort video, hvor budska-

bet omkring grøn energi, som værende nøglen til at redde planeten, står klart. Love your home videoen læg-

ger netop vægt på nødvendigheden i, at DONG Energy tager et skridt i en grønnere retning: 

																																																								
2	Love your home videoen kan ses på følgende link: https://www.youtube.com/watch?v=56MhjXTcSCg   
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“But it’s temperature increases, and sea levels rises. It is time to change the way we treat it. It’s not 

easy to change our ways, but if we all look beyond our own walls and see our home for what it really 

is, it might change you. Like it’s transforming us from a black to a green energy company. We no 

longer produce oil and gas, and have decided to stop all use of coal to focus entirely on green ener-

gy. And we already build the world's largest offshore wind operation, enabling millions of people to 

benefit from the powerful forces of wind at sea. Because of our transformation, DONG, originally 

short for Danish oil and natural gas, no longer reflect who we are, so we have changed our name to 

Ørsted, inspired by the Danish scientist who laid the foundation for how todays society is powered. 

We want to create a world that runs entirely on green energy and we will need all of Ørsteds vision 

and dedication to do it. Because the place we all call home needs love, but love means nothing with-

out action.” (Bilag 13:125) 

 

I videoen fortælles der en historie, som med sine dragende og smukke billeder viser, hvordan brugen af kul 

og gas i sidste ende kan have store konsekvenser for klimaet - og i sidste ende planeten. Videoen ligger med 

sit stærke budskab op til, at der skal handles, før det er for sent. Pjetursson argumenterer for, at desto stærke-

re en forandrings nødvendighed er, desto større chance er der for, at de ansatte vil ændre sig (Jf. 4.1.4). Teo-

rien baseres dog mest på, at de ansatte vil have størst tilbøjelighed til at ændre sig, når de sort på hvidt kan 

se, at virksomhedens eksistens er truet (Ibid.). Videoen afspejler i dette tilfælde ikke, at virksomhedens eksi-

stens i den forstand er truet, men i stedet bliver nødvendigheden projiceret over på det at håndtere klimafor-

andringerne ved at gå i en grønnere retning. Samtidig vil Pjetursson også argumentere for, at mennesker kan 

udvikle sig gennem positiv motivation, hvor ledere blandt andet kan udforme visioner, der appellerer til 

medarbejderens håb og længsler (Ibid.). Love your home videoen og Ørsteds nye vision, som handler om at 

skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi, mener vi netop appellerer til håb og længsler. Det 

mener vi først og fremmest fordi visionens budskab, er et budskab, de færreste mennesker vil være modstan-

dere af. Med andre ord, så er det en sympatisk vision, vi tror de fleste vil bakke op om. Dette blev dog også 

bekræftet i vores interviews, hvor de følgende citater er nogle af de reaktioner, respondenterne havde på 

Love your home videoen samt den nye vision:    

   

“It was very powerful when it was introduced, it was down in the atrium. Henrik did the presenta-

tion and the video ‘Love your home’ was to the extend. I got goosebumps on my arms. It was quite 

powerful and they really did a good job creating a feeling about the name change.” (Bilag 8:82) 
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“Also the films, the climate change, making a change to the world - the film about ‘Love your home’, 

that was cool. It made you think about what you are doing here. It is more than just coming to work - 

doing something that is contributing.” (Bilag 9:91) 

 

“Lige så snart han havde sagt navnet, så kom de der film på, og dem synes jeg, egentlig var ekstremt 

spændende – begge film. Og jeg gik hjem og så dem om aftenen igen med mine børn og havde en 

diskussion om det der (...)” (Bilag 6:64-65) 

     

Respondenternes reaktioner giver et indtryk af, at særligt Love your home videoen formåede at gøre et stort 

indtryk på dem, hvilket især også kommer til udtryk idet en af respondenterne beskriver, hvordan det fik 

hårene på hendes arme til at rejse sig. Det at respondenterne bruger ord som ‘powerful’ og ‘ekstremt spæn-

dende’, og det at en af respondenterne havde lyst til at vise filmen derhjemme til sine børn, siger noget om, 

at videoen har ramt noget i medarbejderne, som har gjort indtryk på dem. Ifølge Weick, er det netop vigtigt, 

at en begivenhed formår at vække følelser og tanker blandt medarbejderne (Jf. 4.1.5), hvilket også må siges 

at gøre sig gældende under præsentationen - og særligt under fremvisningen af Love your home videoen. 

Derudover argumenterer Pjetursson også for, at vi mennesker i høj grad ændrer os, når vi kan se en mulighed 

for at skabe et bedre liv - både for os selv og andre. Med Ørsteds nye vision om at skabe en verden, der ude-

lukkende kører på grøn energi og med Love your home videoens illustrering af, hvordan netop grøn energi 

kan være med til at redde planeten og dermed også skabe et bedre liv, kan det derfor udledes, at præsentatio-

nens indhold skaber en god grobund for at skabe forandring.  

 

5.1.5 Det humoristiske element 

Et andet vigtigt element i den gode historie er, ifølge Pjetursson, humor. En historie som indeholder humor, 

vil nemlig ofte nå bedre igennem til publikummet (Jf. 4.1.5). Henrik Poulsen inddrager humor allerede i 

begyndelsen af præsentationen:   

 

“If I go a little bit off script for a second, I can see that the journalist from Berlingske has put out 

odds at different names. They are giving money back 11 times if it is a dirty English word, so if you 

want to put in a bet there is still time.“ (Bilag 13:121) 

 

Citatet imødekommes med latter fra publikum. Henrik Poulsen bruger her humoren til at gøre publikum op-

mærksom på historiens problemstilling, hvor det her gøres på en sjov og uformel måde. Humoren begrænses 

ikke kun til DONG’s uheldige engelske oversættelse, da Henrik Poulsen også kommenterer på et bestemt 

billede i en af videoerne, som præsenterer det nye brand: “Thank you. Beautiful bike wear - did you notice 
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that?” (Bilag 13:126). Her refererer Henrik Poulsen til et klassiskt stramt og farverige cykelsæt, som de fær-

reste vil bære yndefuldt. Med publikums meget latterfulde reaktion, giver det et indtryk af, at Henrik Poulsen 

lykkes med at nå igennem til sit publikum, hvilket er med til at løsne op for en mere uformel og positiv 

stemning.   

 

5.1.6 Fortællingens pointe og morale 

Vi vil i det følgende inddrage det element, Pjetursson kalder for historiens pointe og morale, hvor han argu-

menterer for, at den gode historie vil indeholde en klar pointe eller morale, som skal være et udtryk for, hvad 

målgruppen kan lære af historien (Jf. 4.1.5). Pointen og moralen i Henrik Poulsens fortælling mener vi 

kommer til udtryk i slutningen af historien, hvor han kort opsummerer historiens problemstilling og samtidig 

også berører pointen med selve navneskiftet:  

  

“I have been with this company for more than five years now. I have had the pleasure of working 

with the most dedicated, collaborative and pleasant people I could dream of. Together we have build 

a world leader in green energy. The world is at a tipping point on climate change and we need to 

take real action. But the world is also at a tipping point on the green transformation. Green energy 

has become cheaper than black energy. That is a day that many thought would never come. And no 

matter what job you have in this company, you have been a part of making that happen. When you 

go home today to your family’s and friends, I hope that you will take a minute to be proud of that. So 

what we celebrate today is not only that we are becoming Ørsted. We also celebrate that it has never 

been more clear that it is possible to create a world that runs entirely on green energy. Thank you 

for all of your hard work, your dedication. Thank you for being such a fantastic team.” (Bilag 

13:130) 

 

I ovenstående citat bliver moralen i historien særlig tydelig, idet Henrik Poulsen berører problemet omkring 

jorden, som er på det, han kalder for et ‘tipping point’, hvor virksomhedens nye navn, og dermed også deres 

nye vision, skal være et skridt på vejen i forhold til at redde planeten. På den måde bliver historiens pointe 

også opsummeret i sætningen: “it has never been more clear that it is possible to create a world that runs 

entirely on green energy” (Ibid.), som også er Ørsteds nye vision (Bilag 17:177). Henrik Poulsen nævner 

selv i præsentationen, at nogen måske vil mene, at visionen er en smule for dristig, og at den i virkeligheden 

måske er for ambitiøs, hvilket også kommer til udtryk gennem et af de kritiske spørgsmål, journalisten, Je-

sper Klit, stiller under præsentationen: “Isn't it a bit to bold and too much for just one company?” (Bilag 

13:127). Weick argumenterer for, at sprogbrug og ord kan noget helt særligt, hvor han blandt andet kommer 

med eksemplet om, at det at bygge en katedral er væsentligt mere interessant end at sidde og hugge i sten (Jf. 
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4.1.2). På samme måde mener vi også, at pointen og moralen i historien er med til at trække medarbejdernes 

dagligdagsarbejde op til et højere niveau, hvor deres daglige gøremål ikke blot er til virksomhedens fortjene-

ste, men at det også kan ses i et større perspektiv, hvor det tjener et langt større formål - at redde planeten.     

 

5.1.7 Hvorfor Ørsted? 

Som et supplement til Pjeturssons teori omkring indholdet af den gode historie, vil vi inddrage Hernes’ teori 

om det narrative og dets vigtighed i organisatoriske sammenhænge. Ifølge Hernes, skal narrativet om en 

organisation skabe et forståeligt plot samt en organisatorisk retning, og på den måde skal narrativet skabe 

mening med handlinger (Jf. 4.3.1). Problemstillingen i historien er, som tidligere nævnt, det gamle navn, 

DONG Energy, og idet problemstillingen skal løses ved at ændre navnet, skal fortællingen om det nye navn 

også skabe et forståeligt plot. Det nye navn, Ørsted, er som tidligere nævnt opkaldt efter fysikeren, Hans 

Christian Ørsted, hvilket får lov til at spille en central rolle i Henrik Poulsens historie om navneændringen. 

Henrik Poulsen forsøger i sin historie at skabe mening og retning med det nye navn ved at vise en kort film, 

som omhandler H. C. Ørsteds liv og hans opfindelse af elektromagnetismen3:  

 

“Before Hans Christian Ørsted was born, the world only new about static electricity, but Ørsted was 

a very curious scientist. He uncovers the beginning of a technological revolution when he discovered 

the connection between electricity and magnetism. For a long time something always had to be 

burned to produce large quantities of energy, but thanks to Ørsted we do it slightly different today. 

Without his discovery we would not be able to utilize the wind to convert into green energy.” (Bilag 

13:123)   

 

Videoen opstiller H. C. Ørsted som en helt, idet hans opfindelse af elektromagnetismen har bidraget til, at 

Ørsted nu kan efterleve sin nye vision samt imødekomme historiens pointe om, at være med til at skabe en 

verden, der udelukkende kører på grøn energi. Henrik Poulsen bruger det nye navn til at skabe en retning, 

som handler om at være en organisation, der udelukkende kører på grøn energi. I følgende citat bruges flere 

elementer fra H. C. Ørsteds forskning og liv til at skabe en forbindelse mellem H. C. Ørsted og organisatio-

nen:     

 

“As the movie says, curiosity, dedication and interest in nature, was some of Hans Christian Ørsteds 

many qualities, and these are qualities that this company also stands for. Trades that are needed to 

succeed with the green transformation. I believe Ørsted is the right name for us as we take the com-

																																																								
3 ’Why Ørsted’ videoen kan ses på følgende link: https://www.youtube.com/watch?v=yzDbPtVmnWo  
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pany upwards and onwards. We want to build an iconic company that is globally recognised for its 

leadership and green energy” (Bilag 13:124) 

 

Den historie, Henrik Poulsen præsenterer, er en ny fortælling om organisationen, og som Schnoor påpeger, 

er det de alternative fortællinger, som kan være med til at skabe forandring (Jf. 4.3.2). De alternative fortæl-

linger skal dog relatere sig til organisationen (Ibid.), hvilket også gør sig gældende i forhold til historien om 

H. C. Ørsted. Historien relaterer sig netop til organisationen pga. hans opfindelse af elektromagnetismen og 

dermed muligheden for at arbejde med vedvarende energi, men også pga. de tre nye kvaliteter: “(...) curiosi-

ty, dedication and interest in nature” (Bilag 13:124), som Henrik Poulsen mener, organisationen står for. 

Det Henrik Poulsen opnår ved at bruge fortællingen på netop denne måde, er en mulighed for at skabe me-

ning blandt medarbejderne om navneskiftet, hvilket han gør gennem de forbindelser, der er mellem H. C. 

Ørsted og det organisationen ønsker at stå for.           

 

5.1.8 Opsummering  

I specialets 1. analysedel har vi, i vores narrative analyse af Henrik Poulsens præsentation af navneskiftet, 

taget udgangspunkt i de elementer, Pjetursson mener bør være til stede i den gode historie. I den forbindelse 

har vi valgt at se på præsentationen som en historiefortælling, hvilket således giver os mulighed for at analy-

sere præsentationen med udgangspunkt i Pjeturssons teori.  

 

Som analysen også illustrerer, vurderer vi, at Henrik Poulsens præsentation indeholder alle de elementer, 

Pjetursson præsenterer i sin teori. Først og fremmest har vi analyseret os frem til, at målgruppen i historien 

udgøres af alle medarbejdere i DONG Energy og at historiens ‘hovedperson’ ligeledes er medarbejderne og 

DONG Energy som organisation. Dette skyldes i høj grad den retorik, Henrik Poulsen benytter gennem hi-

storien, hvor det ikke er en enkelt person, der bliver sat i fokus, men i stedet DONG Energy som organisati-

on. Derudover er historiens problem analyseret til at være problemstillingen omkring navnet DONG Energy, 

som ikke længere var et passende navn for den virksomhed, de ønsker at være. Dette medførte en konflikt, 

som handler om, at få overbevist målgruppen om, at det nye navn vil være en positiv forandring. For at opnå 

dette, bliver der i historien inddraget nogle elementer, som vi anser som værende prøvelser, der udfordrer 

problemstilling og den dertilhørende konflikt. Prøvelserne i historien har vi analyseret til blandt andet at 

være de praktiske udfordringer, Henrik Poulsen beskrev som værende til stede i forbindelse med en navne-

ændring. Derudover mener vi også, at prøvelserne optræder i forbindelse med tiltaget om at invitere en jour-

nalist op på scenen, for at stille en række kritiske spørgsmål omkring navneskiftet. I den forbindelse bliver 

dette tiltag også et symbol på den modstand, som optræder i historien. Selve modstanderne i historien mener 

vi således, er medarbejderne, hvor journalisten skal forestille at tale på vegne af netop dem. Yderligere inde-
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holder historien også et overraskelsesmoment, hvilket vi ser som det øjeblik, hvor det nye navn bliver præ-

senteret. Dette udgør samtidig også historiens højdepunkt, som herefter lader historien følge planen om at 

løse konflikten. Ydermere bliver der i fortællingen fokuseret på forandringens nødvendighed, hvilket kan 

være med til at skabe et godt udgangspunkt i forhold til at få medarbejderne til at tage imod forandringen. 

Derudover illustrerer analysen også nogle eksempler på, at historien også indeholder noget humor, som be-

nyttes sporadisk gennem historiens forløb. Ydermere slutter Henrik Poulsen sin fortælling af med en pointe 

og morale, som i historien handler om, at jordens overlevelse er afhængig af et ændret syn på energi, hvilket 

imødekommes ved at præsentere det nye navn, Ørsted, samt den nye vision om at skabe en verden, der ude-

lukkende kører på grøn energi.  

Med inddragelsen af Hernes’ teori omkring det narrative, blev det yderligere tydeligt, hvordan Henrik Poul-

sen forsøger at skabe en forbindelse mellem det nye navn og organisationen. Den nye fortælling giver der-

med en retning, H. C. Ørsted har skabt muligheden for, hvilket giver en forbindelse mellem det nye navn og 

organisationen. 

 

Idet præsentationen af navneforandringen indeholder alle de elementer, som Pjetursson mener bør være til 

stede i den gode historie, og at der i præsentationen også er fokus på at skabe en forbindelse mellem det nye 

navn og organisationen, som Hernes anbefaler, bliver det netop relevant også at undersøge, hvordan præsen-

tationen og hele historien om navneskiftet opfattes af medarbejderne. Derfor har vi fundet det interessant i 

den kommende analysedel at se på, hvordan historien opfattes og bruges til at skabe mening blandt respon-

denterne. 

 

5.2 Analysedel 2 – Meningsskabelsen 

Eftersom vi med den narrative analyse af Henrik Poulsens præsentation af navneforandringen kom frem til, 

at præsentationen som fortælling indeholdte alle de elementer, som Pjetursson mener bør være til stede i den 

gode historie, er det nu også interessant at se på, hvilken effekt præsentationen har haft på medarbejderne. 

Da det ikke er alle af de interviewede respondenter, der oplevede selve Henrik Poulsens præsentation d. 2. 

oktober, vil vi her også inddrage andet materiale i form af foldere, powerpoint shows og en Q&A, som 

ligeledes fortæller historien om Ørsted (Bilag 14; Bilag 16; Bilag 17; Bilag 19). I denne analysedel vil vi 

derfor besvare specialets 2. arbejdsspørgsmål som lyder: Hvilken mening skabes af medarbejderne omkring 

forandringen, og hvilke faktorer har haft indflydelse på deres meningsskabelse?  

 

I det forestående analyseafsnit vil vi således først og fremmest se på medarbejdernes umiddelbare første 

reaktioner på navneskiftet og dermed også, hvilken effekt selve fortællingen om det nye navn har haft i 
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forbindelse med deres meningsskabelsesproces. Efterfølgende vil vi tage fat i nogle af de faktorer, som vi 

mener har haft indflydelse på respondenternes meningsskabelse.  

 

I den første analysedel nævnte vi kort, at de interviewede på den ene eller anden måde blev overrasket, da de 

hørte det nye navn (Jf. 5.1.3). Dette vil vi således berøre i det forestående afsnit, hvor vi også vil se på, 

hvordan den historie Henrik Poulsen fik kædet sammen med navnet, endte med at få en betydning for 

medarbejdernes videre meningsskabelsesproces.  

 

5.2.1 Fortællingens kraft  

Efter at have foretaget vores interviews blev det tydeligt, at flere af respondenterne reagerede med en vis 

skepsis, da de hørte det nye navn, Ørsted, for første gang. Dette tydeliggøres gennem følgende udsagn fra 

respondenterne, hvor vi under interviewet spurgte dem ind til, hvad de tænkte, da de første gang hørte, at de 

nu skulle hedde Ørsted: 

 

Pia: “I would have to say, that Hans Christian Ørsted wasn’t a part of the Swedish school so I was a 

bit like: ‘Ok, who is he? Should I know?’” (Bilag 8:82)  

Åge: “(...) da de kom med navnet Ørsted, var vi i hvert fald meget overrasket allesammen. Vi blev 

overrasket, for der var ingen, som havde tænkt i de baner overhovedet, og det gav selvfølgelig en del 

snak frem og tilbage, om hvorfor pokker man nu lige havde valgt det der sære navn” (Bilag 11:105)  

Hans: “Det var, at det var et lidt sjovt navn - også når man gerne vil være en international 

virksomhed.” (Bilag 12:112)  

Bo: “Men jeg har ikke selv nogen relationer til Ørsted, så da jeg lige hørte ‘Ørsted’, så var det ikke 

sådan, at det bare stod klart for mig, at Ørsted havde specielt meget med energi at gøre. Altså jeg 

kan godt huske, at jeg har hørt om ham dengang jeg havde fysik i folkeskolen, men ellers havde jeg 

ikke sådan lige tænkt på det.” (Bilag 5:44) 

 

Som udsagnene også viser, var der en del af respondenterne, som blev meget overraskede over navnet, og for 

flere af dem gav navnet ikke helt mening ved første øjekast. Der opstod således det her 

overraskelsesmoment, som fra ledelsens side også var tiltænkt. Der tegner sig derfor et billede af, at en 

afsløring af det nye navn ville have haft svært ved at stå alene, og at medarbejdernes umiddelbare reaktioner 

på det nye navn kaldte på en forklaring, før det ville være muligt for dem at skabe mening omkring navnet. 

Dette kan også forstås i forhold til Weicks teori om, at der, før mening kan skabes, skal være en forbindelse 

mellem rammen og ledetrådene (Jf. 4.1.1), hvor rammen her forstås som respondenternes tidligere erfaringer, 

og hvor ledetråden forstås som det nye navn. Med de ovenstående udsagn bliver det tydeligt, hvordan den 
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enkeltstående ledetråd, Ørsted, ikke passede ind i respondenternes ramme, og det nye navn gav derfor ikke 

mening for dem. Før forbindelsen mellem rammeen og ledetrådene kan skabes, vil det, ifølge Weick, være 

nødvendigt at inddrage nogle af de 7 karakteristika, som han mener er væsentlige i en meningsskabelses-

proces (Jf. 4.1.1).  

Respondenternes svar gør det først og fremmest tydeligt, at der opstod et behov for at få koblet nogle flere 

ledetråde på det nye navn, som netop er et af de karakteristika, Weick nævner i sin teori, hvor ledetråde 

forstås som små elementer, man udtrækker af større helheder (Ibid.). I den forbindelse blev det især tydeligt, 

hvordan fortællingen om det nye navn skulle vise sig at få en central betydning for respondenternes 

meningsskabelsesproces. I de følgende citater ses eksempler på nogle af de forklaringer, der blandt andet 

blev givet omkring baggrunden for det nye navn: 

 

“Vores nye navn er inspireret af den danske videnskabsmand H.C. Ørsted, der opdagede 

elektromagnetismen, som er grundlaget for, hvordan vi laver strøm både på vores grønne 

kraftværker og ved hjælp af havvindmøller. Hans nysgerrighed, dedikation og interesse for naturen 

er egenskaber og værdier, vi deler, og som er afgørende for, at vi sammen kan skabe en verden, der 

udelukkende kører på grøn energi.” (Bilag 19:186) 

 

“For a long time something always had to be burned to produce large quantities of energy, but 

thanks to Ørsted we do it slightly different today. Without his discovery we would not be able to uti-

lize the wind to convert into green energy (...) Ørsted helped all of us build the world, as we know it 

today. His curiosity, dedication and great interest in nature, is precisely what is required to create a 

world that runs entirely on green energy. That is why Ørsted is our new name.” (Bilag 13:123) 

 

Citaterne er henholdsvis fra en af de foldere, som er blevet udarbejdet i forbindelse med navneskiftet og fra 

Henrik Poulsens præsentation. Selvom respondenterne hørte om det nye navns baggrundshistorie på 

forskellige måder, har de dog stadig én ting til fælles. Dette illustreres i de følgende citater, hvor vi netop vil 

se, hvad det gjorde ved respondenternes opfattelse, at der blev koblet en mere uddybende forklaring på 

navneskiftet: 

 

Pia: “But when you heard about it in the video, it gives really good meaning that we chose that 

name. I think it was a bit bold to actually chose that name. In that way we still have a connection to 

Denmark - by choosing a name of a danish scientist” (Bilag 8:82) 

Åge: “Så gav det hele mening, og det jeg synes, er det fede ved det er, at man skifter navn efter en 

opfinder, og en som har gjort så meget inde på det område, som vi lige præcis beskæftiger os med. 

Det er derfor jeg godt kan lide det. Der er en rød tråd igennem” (Bilag 11:106) 
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Hans: “Jeg kan godt følge logikken i det i forbindelse med elproduktionen. Altså det her ville jo ikke 

kunne lade sig gøre uden ham - i og med at det var ham der opdagede elektromagnetismen” (Bilag 

12:114) 

Bo: “Men derfor kan jeg godt se ideen, og at det giver meget god mening. Og så er det jo også lidt 

trendy. Der er jo også Tesla, som også er en naturvidenskabsmand osv. Så det er jo ikke sådan et 

helt ukendt fænomen. Det indsnævrer heller ikke, hvad virksomheden kan beskæftige sig med” (Bilag 

5:44)  

 

Citaterne viser, hvordan det at der bliver koblet en historie på det nye navn, ender med at få en stor 

betydning for respondenternes meningsskabelsesproces. Medarbejderne Pia og Åge giver selv meget 

eksplicit udtryk for, at baggrundshistoriens tilkobling til det nye navn netop var det, der fik det hele til at 

give mening for dem. Dette er således med til at understrege fortællinges kraft i forbindelse med 

navneskiftet. Navnet ‘Ørsted’ passede for flere af de respondenterne ikke ind i deres forståelsesramme, da de 

første gang hørte navnet, men baggrunden for det nye navn gav de 4 ovennævnte respondenter en større 

helhed at trække nogle ledetråde ud af. Ifølge Weick, er meningsskabelse drevet af plausibilitet - ikke af 

akkuratesse, og meningsskabelse handler således ikke om at skabe det helt rigtige billede, men i stedet 

handler det i højere grad om, at få skabt et plausibelt billede (Jf.4.1.1). Dette kan også siges at gøre sig 

gældende i dette tilfælde, hvor respondenternes meningsskabelse baseres på henholdsvis en 45 minutters 

præsentation, et opkald fra en leder, en folder eller en intranet nyhed. Det tyder derfor på, at det er lykkes at 

skabe en plausibel historie, som således har været tilstrækkelig for respondenterne i forbindelse med deres 

meningsskabelsesproces. Blandt de 4 respondenter blev det tydeligt, hvordan det særligt var ledetråden 

omkring Ørsteds opfindelse af elektromagnetismen og opfindelsens parallel til elproduktion, der var let for 

dem at trække ud af den samlede fortælling om Ørsted. Denne parallel mellem Ørsted og nutidens 

elproduktion har således været en ledetråd, der har passet ind i de 4 respondenters forståelsesramme, og har 

derfor givet mening for dem.   

 

I de 4 ovennævnte eksempler kan vi således konstatere, at det nye navn i deres tilfælde har givet mening for 

dem. Med denne konstatering i baghovedet har vi herefter fundet det interessant også at se på, hvilken 

mening de forskellige respondenter har skabt, ud fra den information de har fået omkring navneskiftet. Ud 

fra det ovenstående vil de meninger, respondenterne har skabt ud fra det nye navn, synes at være meget ens, 

men som Hernes også argumenterer for, så vil man, når man går endnu tættere på, kunne se nogle elementer, 

som alligevel gør de skabte meninger forskellige (Jf. 4.3.3). Dette undersøgte vi nærmere ved i vores 

interviews at gå lidt mere i dybden i forhold til respondenternes tanker omkring navneskiftet. Dette affødte 

flere forskellige små fortællinger, hvor det, efter indsamlingen af empirien, særligt blev tydeligt, at der var en 

del gengangere blandt respondenternes små fortællinger. Disse fortællinger vil vi i det følgende gå mere i 
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dybden med for at se nærmere på, hvilken mening respondenterne egentlig har skabt på baggrund af de 

ledetråde, de har trukket på i forbindelse med navneskiftet.   

 

5.2.2 En forløsning fra noget upassende 

En af de gengangere der viste sig at være blandt respondenternes fortællinger om navneskiftet, var især den 

fortælling, som handler om, hvordan selve navnet DONG Energy på mange måder ikke længere kunne leve 

op til den virksomhed, de mener, de er. Denne fortælling vil vi tage fat på i det følgende, hvor vi vil se 

nærmere på medarbejdernes reaktioner på selve navneskiftet, det at føle sig anderledes og til slut DONG’s 

overførte betydning.  

 

Som tidligere nævnt, blev medarbejderne gjort opmærksomme på, at virksomheden skulle skifte navn, da de 

d. 2. oktober modtog en SMS om morgenen, inden Henrik Poulsens skulle præsentere det nye navn og 

virksomhedens nye vision. Alene det at virksomheden skulle skifte navn, skabte helt fra start en meget 

positiv reaktion blandt medarbejderne. Medarbejderen Liv’s første reaktion da hun hørte om navneskift var: 

“Endelig. Eller: ‘nu skete det’.” (Bilag 10:97), og Svend tænkte: “Fedt nok” (Bilag 7:74), og Bo mente at 

“(...) det ville næsten have været mærkeligt, hvis ikke man havde ændret navnet, vil jeg sige.” (Bilag 5:43). 

Pia sætter i det følgende citat nogle flere ord på, hvorfor navneskiftet netop var tiltrængt:  

 

“I think everyone could see that we didn’t really live up to our name any longer - ‘Dansk Olie og 

Naturgas’. We have divested all, both oil and gas productions so it came quite natural that there 

should be a name change” (Bilag 8:82)  

 

Det citatet indikerer er, at frasalget af forretningsområdet, olie og gas, har betydet at medarbejderne nærmest 

forventede et navneskift, og de dermed også var parate til et nyt navn. Ifølge Stacey, er det vigtigt at fokusere 

på de bevægelser, som finder sted inde i organisationen i stedet for at fokusere på selve den strategi, der skal 

planlægges og fuldføres (Jf. 4.2). De bevægelser, som har fundet sted i organisationen, kan dermed siges 

allerede at have bevæget sig væk fra at være virksomheden DONG Energy. Frasalget af olie og gas betød, at 

organisationens identitet ikke længere var i overensstemmelse med virksomhedens navn og dets 

målsætninger. Meget tyder derfor på, at ledelsen har været opmærksom på den bevægelse, der har fundet 

sted i organisationen:  

 

“Og I skal jo ikke tage fejl af, at medarbejderne har jo gået og spurgt til det her i lang tid, og 

medierne har jo skrevet om det, så det var jo ikke lige som om, at det kom fuldstændig ud af den blå 
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luft. Jeg tror ikke, at du finder nogen virksomheder, som havde en bedre case for at ændre navn” 

(Bilag 3:16) 

 

I ovenstående citat giver topledelsesrepræsentant, Maria Frederiksen, udtryk for, at de i topledelsen godt var 

klar over, at medarbejderne i Ørsted netop var nået til et punkt, hvor de har været klar til et navneskift, 

således navn, image og værdier kunne hænge bedre sammen, hvilket hun i det følgende sætter nogle flere ord 

på: 

 

“(...) så er der mange der egentlig har sådan lidt en følelse af, at nu arbejder man et sted, hvor de 

her ting hænger sammen - bedre sammen. Altså det vi viser til vores omverden, er sådan som vi føler 

os, og at det vi gerne vil opnå, hænger sammen. Og for mig er identitet selvfølgelig virksomhedens 

værdier og kultur, men det er også vores image. Det er en kobling af de ting.“ (Bilag 3:15)  

 

Maria Frederiksen påpeger i citatet, at det både er værdier, kultur og image, som bestemmer virksomhedens 

identitet, og at hun netop føler, at navneskiftet og visionen nu hænger sammen med den identitet 

virksomheden har, og det de gerne vil vise omverdenen. Et af de 7 karakteristika Weick mener spiller en 

afgørende rolle i forbindelse med meningsskabelse, er identitet, og til det siger han, at der er en klar 

sammenhæng mellem, hvordan vi opfatter os selv og den måde vi skaber mening i verden omkring os. Når vi 

oplever en forandring, vil vi forsøge at skabe mening omkring denne, og hvad det betyder for os (Jf. 4.1.1). 

Navneskiftet i sig selv har haft den betydning, at respondenterne oplevede en forløsning, da de ikke har 

kunnet identificere sig selv med virksomhedens navn, og med det virksomheden producerer.   

 

5.2.2.1 Distinkthed  

Ifølge Hernes, hænger identitet sammen med måden, hvorpå man føler sig distinkt fra andre (Jf. 4.3.3). Flere 

af respondenterne nævnte, at en vigtig del af navneændringen for dem var, at føle sig anderledes i forhold til 

andre energiselskaber: “(...) det er ramt rigtig godt. Vi skiller os lidt ud.” (Bilag 11:104), og i samme 

forbindelse forklarer Jens: “There was people, me included, that feared that it would be one of these 

corporate boring names, I mean made by a committee and forgettable.” (Bilag 9:90). Bo var af samme 

overbevisning: “(...) det er nemmere at relatere til, end hvis det bare havde heddet en anden forkortelse - 

altså dansk vindenergi eller sådan et eller andet fjollet” (Bilag 5:44). Dette bliver uddybet i følgende citat:      

 

“Nej jeg synes, det var et fint valg. Man kan se nogle, faktisk mange af de Europæiske store 

energiselskaber, har også lavet en navneændring og forandringer, og det ligger meget tæt op af 

sådan noget energi. Så det ligger både i Frankrig og i Holland, og også nogle af de jyske selskaber 
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har lavet nogle, hvor det læner sig så meget opad energi hele tiden, så det her virker anderledes” 

(Bilag 10:101)  

 

I citatet påpeger Liv, at det er en fordel, at det nye navn ikke minder om andre energiselskaber, hvilket, 

ifølge Hernes, også medfører en mere markant identitetsfølelse (Jf. 4.3.3). Det er netop ledelsens job, at 

skabe særlige identitetstræk, som gør en virksomhed distinkt fra andre virksomheder (Ibid.), hvilket flere af 

respondenterne også gav udtryk for gjorde sig gældende med det nye navn, Ørsted.  

 

5.2.2.2 Som en sten i skoen 

Et af de identitetstræk, der har været i forbindelse med navnet DONG Energy, som medarbejderne ikke har 

været begejstret for, er den akavede stemning og fnisen, de har måtte stå til mål for, når navnet DONG er 

kommet op i internationale sammenhænge. Berlingske Business forklarer i en artikel tilbage i 2012 DONG’s 

betydning: “På engelsk betyder DONG noget ret unævneligt i en pæn avis, men lad os til start kalde det et 

synonym for mandens kønsdele.” (Berlingske Business, 2012). I artiklen bliver der også gjort grin med 

navnet, hvor de stiller spørgsmålet: “Ville du købe energi hos et selskab, der hed Penis Energy?” (Ibid.). 

Berlingske Business er dog ikke de eneste, der har trukket paralleller mellem DONG Energy og det mandlige 

kønsorgan. Medarbejderne i Ørsted har flere gange oplevet lignede episoder, og en af respondenterne 

forklarer: “(...) det [DONG] havde nogle lidt uheldige betydninger i engelsksprogede lande” (Bilag 6:61), og 

Bo forklarer yderligere: “Men eftersom det var den forkortelse, og at DONG har de der betydninger på 

engelsk, som også er meget sjovt, så tror jeg bare, at det gamle navn var upraktisk.” (Bilag 5:44). Også Jens 

har oplevet dette: “(...) there is a lot of jokes about it [DONG] (...)” (Bilag 9:89). Pia uddyber problemet i 

nedenstående citat:  

 

“Becoming a bit more international, DONG was quite an unlucky name. You can google it 

afterwards and see what it also means. You might have heard about it. I also have had experiences 

where I told someone that I was working for a company called DONG and they laughed” (Bilag 

8:84).  

 

Der var således bred enighed om, at navnet DONG var enormt upraktisk. Topledelsesrepræsentant, Maria 

Frederiksen, gjorde det klart, at den endelige grund til navneskiftet var, at DONG stod for Dansk Olie og 

Naturgas, og dermed ikke var i overensstemmelse med det virksomheden i dag beskæftiger sig med, men 

samtidig indrømmede hun, at den uheldige engelske oversættelse længe havde været en sten i skoen for dem:    

 

“Vi er rigtig store i England nu, og vi har faktisk tæt på 1000 medarbejdere i England, hvilket jo er 

mange for vores størrelse virksomhed. Vi er også kommet ind i USA nu og en lang række andre 
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lande. Og der er jo det med DONG, at det har en lidt uheldig betydning på forskellige sprog, blandt 

andet engelsk, norsk og det har det vist nok også på dansk. Det betyder lidt forskellige ting, men 

især på engelsk er det ikke så heldigt. Og derfor er det noget, der har puslet” (Bilag 3:14).   

 

Der er ingen tvivl om, at DONG’s engelske oversættelse, har været en sten i skoen, som har ligget og 

irriteret, og at respondenterne, i en eller anden grad, gerne ville have den væk. Schultz et. al påpeger, at 

organisationsidentiteten også er organisationens image udadtil (Jf. 4.3.3), og hvis navnet DONG udadtil blev 

set som en joke, er det forståeligt, hvorfor det for respondenterne ikke altid har været lige let at være stolt af 

navnet. I respondenternes fortælling omkring navneskiftet tegnede der sig således et billede af, at de allerede 

havde bevæget sig væk fra det navn og image, DONG Energy oprindeligt stod for, og som Stacey ville 

påpege, er det netop her, forandringerne skal ske (Jf. 4.2.2). Ledelsen skal, ifølge Stacey, fokusere på, 

hvorvidt de tror på, at bevægelserne i organisationen vil følge intentionerne og planerne (Jf. 4.2.1). Ud fra 

respondenternes fortælling omkring deres ønske om et navneskift, og deres positive reaktion, kan det 

udledes, at ledelsen derfor er lykkes med at forstå de bevægelser, der har været i organisationen, og den 

mening, der bliver skabt blandt respondenterne omkring navneskiftet, har været i overensstemmelse med de 

tiltænkte intentioner og planer.   

 

5.2.3 Ø’et i Ørsted  

En anden af de historier, som især blev fremtrædende blandt respondenternes fortællinger om navneskiftet, 

var Ø’et i Ørsted. De historier som respondenterne fortalte om Ø’et, bar præg af mange forskellige 

holdninger og synspunkter, hvilket derfor har gjort det interessant at undersøge, hvad der ligger til grund for 

de forskellige fortællinger, og hvad det har betydet for deres meningsskabelse.   

 

Under vores interview med topledelsesrepræsentanten, Rikke Hansen, som var med til at planlægge 

navneskiftet, spurgte vi hvorfor de netop valgte navnet Ørsted, og omkring Ø’et forklarer hun: “Og så er der 

det der med, at Ø’et faktisk er et asset, fordi det har det økologiske og det skandinaviske præg, og det er en 

konversationsstarter.” (Bilag 4:29). Ifølge Rikke Hansen har Ø’et dermed forskellige formål. Ingen af vores 

øvrige respondenter nævnte Ø’et som et tegn på økologi, hvorfor det kan udledes, at respondenterne på lige 

netop dette punkt ikke har skabt den tilsigtede mening omkring valget om at inddrage et ‘Ø’ i det nye navn. 

Dette kan ses i forhold til Weicks teori om, at medarbejderne i en organisation vil skabe mening om en 

forandring, men at det ikke nødvendigvis altid er den mening, der var tiltænkt af iværksætterne af 

forandringen (Jf. 4.1). At Ø’et har et skandinavisk præg over sig, eller mere præcist et dansk præg, har der i 

vores interviews dog været stor opmærksom på. Bo forklarer sine egne tanker omkring brugen af Ø’et: 
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“ (...) jeg mener, at Henrik Poulsen også fik sagt det der med, at det skulle signalere en dansk 

virksomhed. At det står man ligesom ved, ved at bruge det Ø der, og det synes jeg sådan set er en 

meget god begrundelse. At man netop ikke har lavet et navn, der skulle være internationalt, men at 

man laver et navn, som er dansk for at sige, at det er en dansk virksomhed” (Bilag 5:47) 

 

Citatet er endnu et eksempel på, at Henrik Poulsens fortælling om baggrunden for valget af det nye navn har 

givet mening for Bo. Bo mener, at det er positivt, at navnet relaterer sig til Danmark, og Åge er enig: “Vi 

skiller os lidt ud. Så kan vi altid diskutere, om der skulle have været et Ø med eller ej, men jeg synes faktisk 

det er et godt navn man har fundet. Jeg synes også, at det relaterer sig ret godt til det, at vi repræsenterer 

Danmark, så alt det der synes jeg er rigtig godt” (Bilag 11:104).  

 

Flere af respondenterne oplevede, at deres engelske kollegaer eller udenlandske leverandører, ikke forstod 

det nye navn - særligt pga. brugen af det danske bogstav Ø. Denne problematik skulle vise sig at komme til 

at fylde en del blandt respondenternes fortællinger om navneskiftet. Netop brugen af det danske bogstav har 

været med til at påvirke nogle af respondenternes egne holdninger til det nye navn. Under vores interview 

med medarbejderen, Hans, spurgte vi ham, om han mente, der var nogle ulemper ved navneændringen:  

 

“Det er nok mest det der med at man overfor leverandører og sådan noget, der er man nødt til at 

forklare sig, når man præsenterer sig og siger, at man kommer fra Ørsted. Og så er det noget, der 

lyder som om, at det er en by i Rusland.” (Bilag 12:113) 

 

Meningsskabelse sker, ifølge Weick, gennem en social proces, og på den måde skabes der mening indbyrdes 

mellem mennesker, når de taler sammen (Jf. 4.1.1). Ovenstående eksempel med Hans er et eksempel på, 

hvordan han sammen med leverandørerne skaber mening omkring navneændringen. I dette eksempel er Hans 

blevet påvirket af, at leverandørerne ikke forstår det nye navn, og på den måde er navnet endt med at blive en 

irritation for Hans i hverdagen. Liv oplever på samme måde, at hendes engelske samarbejdspartnere også har 

problemer med at forstå det nye navn:      

 

“Jamen fordi de ikke aner, hvordan man staver det, og de bliver usikre på det, og det bryder de sig 

ikke om - det bryder en modpart sig aldrig om, at være usikker på den man forhandler med. Så 

derfor synes jeg, at det var et ejendommeligt valg. (...) det er primært stavelsesmåden og 

udtalelsesmåden. Det er det samme som at bede dem om at sige ‘rød grød med fløde’. De tænker 

lidt: ‘hvad er nu det for noget?’. Så det er primært det. Og så er det ikke noget, der sådan klinger 

eller sætter sig fast ved dem.” (Bilag 10:97)  
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Citatet viser, hvordan Liv’s hyppige samarbejde med englændere, har resulteret i en vis skepsis overfor Ø’et, 

og dermed også det nye navn, da det tydeligvis er med til at besværliggøre deres samarbejde. Dette er således 

endnu et eksempel på, hvordan Liv har skabt mening omkring det nye navn i fællesskab med andre, hvilket 

også har resulteret i, at den måde hun omtaler det nye navn på, får en negativ klang. Liv fortsætter sin 

fortælling som viser, at det ikke kun er i hendes samarbejde med englænderne, at Ø’et skaber udfordringer, 

men at de rundt i de forskellige afdelinger internt heller ikke er helt enige omkring procedurerne for brugen 

af Ø’et i Ørsted:      

 

“Så også forklare dem [Englænderne] at det er okay at skrive det med O. Så er der andre, som 

sidder og siger: ‘jamen det er det ikke, for det er ikke det officielle navn’. Nej, men det bliver vi 

simpelthen nødt til at forklare dem, for ellers går de kolde.” (Bilag 10:100) 

 

Citatet tydeliggør Liv’s irritation over de udfordringer, forvirringen over Ø’et har bragt med sig i hendes 

hverdagsarbejde. I Liv’s fortælling refererer hun til sin hverdag, hvor der ofte er opstået uoverensstemmelser 

omkring, hvordan Ø’et rent praktisk skal bruges i udlandet, fordi Ø’et ikke fremgår på et ikke-dansk 

computertastatur. Denne fortælling er et eksempel på det, Schnoor vil beskrive som en tynd fortælling i en 

arbejdsrelation (Jf. 4.3.2). Det er netop ved de tynde fortællinger, at problemerne opstår, og i dette eksempel 

har der mellem de personer, som har været involveret i uoverensstemmelsen, ikke været plads til mange 

nuancer, som netop kendetegner en tynd fortælling. Dette kommer til udtryk ved, at fortællingen omkring, 

hvordan problemstillingen omkring det danske Ø skal løses, af ledelsen ikke er blevet udfoldet tilstrækkeligt, 

hvilket dermed ikke har givet plads til alternative måder at handle og forstå på. I tykke fortællinger kan man, 

ifølge Schnoor, løse komplekse udfordringer fordi der er plads til mange nuancer (Ibid.). Dette understreger 

vigtigheden i, at fortællingerne gøres tykkere, så det i højere grad skaber plads til nuancer, som gør det 

muligt at finde frem til en løsning.  

Ø’et i Ørsted viste sig at være en af de historier, som gik igen blandt respondenternes fortællinger om 

navneskiftet, og gennem fortællingerne om brugen af Ø’et blev det tydeligt, at der var delte holdninger 

omkring valget af det danskklingende navn. Dette har således også tydeliggjort, hvordan den mening, som 

skabes af respondenterne omkring navnet, har været påvirket af den sociale process, respondenterne er en del 

af.    

 

I det ovenstående har vi fokuseret på nogle af de små fortællinger, som blev affødt af respondenterne på 

baggrund af den fortælling, respondenterne på den ene eller anden måde har fået fortalt omkring baggrunden 

for det nye navn. Dette har således også givet et indtryk af den mening, respondenterne har skabt. Under 

bearbejdelsen af den indsamlede empiri, hvor vi gennem vores interviews også har bevæget os dybere ind i 

respondenternes æstetiske domæner, begyndte der at opstå nogle interessante mønstre i forhold til, hvad der 
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har påvirket respondenternes meningsskabelsesproces. Dette vil vi i det følgende komme ind på, hvor vi vil 

fokusere på, hvilke faktorer der har haft en betydning for respondenternes meningsskabelse i forhold til det 

nye navn.  

 

5.2.4 Niveauet af entusiasme 

Efter at have foretaget de 10 interviews stod det efterfølgende klart, at der var en stor forskel på den måde 

respondenterne omtalte forandringen på. Kort sagt var det meget varierende, hvor stor en betydning 

forandringen virkede til at have haft for respondenterne. Her blev det tydeligt, at nogle af respondenterne var 

mere tilbageholdende over for forandringen, hvor andre virkede mere begejstrede over det. Efter at have 

foretaget de 10 interviews sad vi tilbage med en klar følelse af, hvem af respondenterne, der virkede 

begejstrede, og hvem af respondenterne, der virkede mere tilbageholdende over for forandringen. I det 

følgende har vi valgt at sætte en kode på den følelse, som vi sad tilbage med, hvilket vi har valgt at omtale 

som respondenternes niveau af entusiasme over for forandringen og dermed det nye navn. I denne 

forbindelse fandt vi det interessant at se nærmere på, hvilke faktorer, der blandt andet har været med til at 

påvirke respondenternes niveau af entusiasme over for det nye navn. Mere generelt vurderer vi overordnet at 

kunne se 3 niveauer af entusiasme, hvor der var de respondenter, som var meget entusiastiske over det nye 

navn, og de som slet ikke var entusiastiske, og yderligere nogle, som vi mener placerer sig et sted midt 

imellem. Efter en nærmere gennemgang af de 10 interviews, kunne vi se, at der tegnede sig et mønster i 

forbindelse med respondenternes forskellige niveauer af entusiasme. Det er netop dette mønster, vi i det 

følgende vil komme ind på. 

  

Først vil vi kort inddrage nogle citater fra respondenterne, som illustrerer, hvorfor vi mener, at kunne se et 

skel i niveauerne af entusiasme i forbindelse med navneændringen. Vi har valgt blot at inddrage 3 enkelte 

citater, som skal give et indtryk af, hvordan retorikken har været i de forskellige interviews omkring 

oplevelsen af forandringen og det nye navn. Disse 3 citater vil således give et indtryk af det skel, vi mener 

gør sig gældende i niveauerne af entusiasme:   

  

(Høj grad af entusiasme) 

”I think it’s fantastic, and I really like it. As soon as they revealed it I was in the atrium, and it was 

impulsive and there really was a buss in the room. Immediately when I saw it I thought it was cool 

and clearly with the Danish identity.” (Bilag 9:90) 
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(Mellemniveau af entusiasme) 

“Så kan vi altid diskutere, om der skulle have været et Ø med eller ej, men jeg synes faktisk det er et 

godt navn man har fundet. Jeg synes også, at det relaterer sig ret godt til det, at vi repræsenterer 

Danmark, så alt det der synes jeg er rigtig godt. Hvis jeg så skal tænke tilbage på min egen 

situation, så er det ikke godt.” (Bilag 11:104)  

  

(Lav grad af entusiasme) 

”Jamen altså nu har man jo et eller andet sted vænnet sig til det, og jeg kan også godt se, at i det 

logo de har valgt, der har de jo også valgt noget, hvor det jo ikke er det der mærkelige danske ø, 

som de har præsenteret.” (Bilag 12:113) 

  

Disse 3 citater illustrerer således de 3 niveauer af entusiasme, vi mener at kunne udlede af de afholdte 

interviews. Derfor har vi fundet det relevant at se nærmere på de faktorer, som vi mener har haft en 

indflydelse på netop denne inddeling. Her mener vi, at især 3 faktorer har haft en særlig indflydelse på 

respondenternes niveau af entusiasme, hvilket henholdsvis var, om respondenterne så hele den præsentation, 

Henrik Poulsen fremførte d. 2. oktober 2017, hvor respondenterne befandt sig, da forandringen blev 

præsenteret, og om respondenterne i deres dagligdag arbejder med grøn eller sort energi. For bedre at 

illustrere det mønster, vi mener at kunne se i forbindelse med respondenternes niveau af entusiasme, har vi 

lavet en oversigt, hvor vi har valgt at inddrage de 5 interviewede medarbejdere, som tydeligst placerer sig på 

de 3 niveauer. Her inddeler vi respondenterne i de 3 niveauer, hvor det sammensættes med de faktorer, vi 

mener har påvirket deres niveau af entusiasme.   
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I det følgende vil vi først se nærmere på den faktor, som handler om, hvorvidt respondenterne så Henrik 

Poulsens præsentation eller ej. 

 

5.2.4.1 Præsentationen 

Som vi tidligere i analysen kom frem til, så har fortællingen og baggrundshistorien for det nye navn haft en 

stor betydning for respondenternes meningsskabelsesproces. Dette blev især også tydeligt, da vi så nærmere 

på respondenternes niveau af entusiasme over for det nye navn. Her stod det klart, at der var en 

sammenhæng mellem de af respondenterne, der så hele Henrik Poulsens præsentation af det nye navn, og 

deres niveau af entusiasme. Ifølge Weick, er det vigtigt at en forandring formår at opmuntre folk, hvis 

forandringen skal lykkes med at slå igennem (Jf. 4.1.3). Derudover er det også, som vi tidligere har berørt i 

analysen, vigtigt, at forandringen formår at vække tanker og følelser blandt medarbejderne (Jf. 4.1.5). 

Gennem vores interviews blev det meget tydeligt, hvordan præsentationen af det nye navn og den nye vision 

i høj grad formåede at opmuntre de respondenter, som så hele præsentationen, og hvordan den lykkedes med 

at sætte nogle tanker i gang blandt respondenterne:    

  

”You can say that being a cost controller - you could be a cost controller for almost any company 

that produces cars, furniture or whatever. But being a cost controller for a firm that you believe in 

and actually do something that you think will be valuable for future generations, that definitely 

makes a difference. And having this kind of bold vision: ‘Lets create a world that runs entirely on 

green energy’, that makes a difference.” (Bilag 8:83) 

  

Ovenstående citat er fra en af medarbejderne, der så Henrik Poulsens præsentation, hvor vi netop havde 

spurgt ind til, hvad hun mente var positivt ved forandringen. I citatet refererer Pia også til Ørsteds nye vision: 

”(...) to create a world that runs entirely on green energy” (Bilag 13:123), hvilket også giver et indtryk af, at 

hun har ladet sig inspirere af præsentationen. Meget tyder på, at præsentationen har formået at vække nogle 

følelser i hende, idet forandringen har fået hende til at tro på, at hun nu gør en forskel i sin hverdag som 

controller for Ørsted. Som en kontrast til dette, fandt vi det interessant at holde Pia’s udsagn op imod en af 

de medarbejdere, som ikke har set præsentationen af det nye navn, men som fik nyheden om 

navneændringen gennem et telefonopkald fra sin nærmeste leder. Da vi spurgte medarbejderen, Hans, om 

selvsamme spørgsmål, som vi stillede Pia, om hvad han mente var positivt ved forandringen, lød hans svar: 

”Altså, det er mest det der med at man skiller sig af med olie og gas delen, at man så siger, at så giver det 

ikke mening at hedde DONG længere. Jeg må tilstå, at så stor en ændring er det jo ikke for os her.” (Bilag 

12:113). Hans’ svar bærer i højere grad præg af, at forandringen og det nye navn ikke helt har formået at 

vække nogle tanker og følelser i ham. Selvom Hans ikke har set præsentationen, er det alligevel lykkes ham 

at skabe mening omkring det nye navn: ”Jeg kan godt følge logikken i det i forbindelse med elproduktionen. 
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Altså det her ville jo ikke kunne lade sig gøre uden ham [H.C. Ørsted] - i og med at det var ham, der 

opdagede elektromagnetismen.” (Bilag 12:114). Citatet viser, hvordan Hans har trukket på nogle af de 

ledetråde, som har omhandlet forbindelsen mellem H.C. Ørsteds opfindelse af elektromagnetismen og den 

betydning det har for hans daglige arbejde, hvilket for ham har givet mening. Selvom navneændringen giver 

mening for både Pia og Hans, er der alligevel en stor forskel på deres måder at omtale forandringen på. Her 

mener vi, at det blandt andet har spillet en afgørende rolle, om man har set Henrik Poulsens præsentation 

eller ej, idet vi allerede tidligere i analysen kom frem til, hvor stor en betydning fortællingen om 

baggrundshistorien har haft for respondenternes meningsskabelsesproces. Ovenstående citater er således et 

eksempel på, hvordan den gode historie om Ørsted har formået at skabe noget energi hos Pia, og samtidig 

hvordan der ligeledes kan ses en mangel på energi hos Hans, som ikke har hørt den historie, Henrik Poulsen 

har fortalt om det nye navn.   

  

Selvom vi vurderer, at det har været en faktor, om man har set Henrik Poulsens præsentation eller ej, så 

antager vi også, at det ikke er den eneste afgørende faktor for niveauet af entusiasme blandt respondenterne. 

Som vi nævnte tidligere, mener vi også at kunne se et mønster i niveauet af entusiasme i forhold til, hvor 

respondenterne befandt sig, da de fik nyheden om navneændringen. Dette vil vi derfor se nærmere på i det 

kommende afsnit.  

 

5.2.4.2 Lokationen 

Da Henrik Poulsen d. 2. oktober stillede sig op på scenen for at præsentere det nye navn, foregik det på 

kontoret i Gentofte, hvilket betød, at det kun var en del af Ørsteds medarbejdere, der fik chancen for at se 

præsentationen live. De resterende medarbejdere rundt omkring i Danmark, og i resten af verden, fik i stedet 

tilbuddet om at møde op på nogle af de andre lidt større kontorer, hvor de sammen kunne se Henrik Poulsens 

præsentation, som blev videotransmitteret. Det vil sige, at de af Ørsteds medarbejdere, som arbejder på 

mindre lokationer, som eksempelvis ved kraftværker og vindmølleparker, blev inviteret til nærliggende 

større kontorer. Dette var fra ledelses side nøje planlagt, og i vores interview med topledelsesrepræsentanten, 

Maria Frederiksen, gav hun også udtryk for, at det netop var vigtigt for dem, at alle medarbejderne fik 

samme gode oplevelse d. 2. oktober: 

  

“For vi har medarbejdere på 56 forskellige lokationer - dem flyver man ikke bare lige ind til 

Gentofte, fordi man vil fortælle dem noget, så det var selvfølgelig med videotransmission, og derfor 

var det vigtigt for os, at det ikke bare blev, at hvis man sad på et lille kontor, eksempelvis vores 

kontor i Malaysia, hvor de er 60 medarbejdere, og der var det vigtigt for os, at de ikke bare følte, at 

de bare tændte fjernsynet på et show, og så bare slukkede igen, og så var det det, og så havde de set 

på noget, der foregik i Gentofte. Så vi havde gjort rigtig meget ud af at sikre, at der var en leder på 
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alle lokationer, som tog imod medarbejderne, og som var med til at fortælle den her historie. Og der 

var pyntet op, så der var festligt alle steder - uanset hvor man sad.” (Bilag 3:18) 

  

Selvom topledelsen havde gjort sig disse overvejelser og forberedte sig på dette forinden præsentationen af 

det nye navn, var det ikke alle af respondenterne, der endte med at se præsentationen. De af respondenterne, 

der ikke havde set præsentationen, havde forskellige forklaringer på, hvorfor det ikke var en mulighed for 

dem på det givne tidspunkt. Hans fortæller i interviewet med os, at han ikke følte, at han havde tid til at se 

præsentationen, og at han generelt ikke husker meget fra den dag, det nye navn blev præsenteret: 

  

”Vi har måske nok fået tilbuddet, men igen det der med, at så skal man hive en halv dag ud af 

kalenderen, hvor vi egentlig også godt kan se, at vi har andre opgaver, der ligger og venter på os. 

Der er det igen det der med, at når der er sådan nogle præsentationer der, så er det 

uforholdsmæssigt meget tid, man skal have hive ud for at køre til en anden lokation for at se en halv 

times præsentation.” (Bilag 12:116) 

  

Som vi netop også var inde på i det forrige afsnit (Jf. 5.2.4.1), var Hans en af de medarbejdere, der ikke 

udviste særlig stor entusiasme over det nye navn. Dette mener vi, der kan være flere årsager til. 

Topledelsesrepræsentanten, Maria Frederiksen, nævner i ovenstående citat, at et af de tiltag, der blev gjort i 

forbindelse med præsentationen, var, at der som minimum blev pyntet op på samtlige af Ørsteds lokationer, 

hvor meningen var, at der skulle være en feststemning med balloner, flag og bannere. Netop balloner, flag og 

bannere med Ørsteds nye logo og farver, kan også ses som ledetråde, der, ifølge Weick, er med til at 

opdatere medarbejderne på, hvor virksomheden er, og hvor den er på vej hen (Jf. 4.1.1). Hans har i denne 

forbindelse ikke haft mange forskellige ledetråde at trække på i forhold til at skabe mening omkring det nye 

navn, da han hverken har set Henrik Poulsens præsentation eller været en del af de festligheder, der ellers har 

foregået på andre lokationer. I stedet har Hans befundet sig på en lokation, hvor de tidligere DONG Energy 

skilte, plakater og farver har hængt på væggene: ”Altså der hænger stadig noget tilbage, hvor der står 

DONG Energy på. Det er jo en proces, der stadig er i gang.” (Bilag 12:115). Hans arbejder således på en 

lokation, hvor det nye Ørsted brand endnu ikke er blevet dominerende, og hvor det gamle DONG Energy 

brand stadig agerer som de synlige ledetråde. Dette kan være en af grundene til, at Hans stadig trækker på de 

DONG Energy ledetråde, han til dagligt er omgiver af, når han skal forklare andre, hvilken virksomhed han 

arbejder i: ”Jeg siger, at det er det tidligere DONG Energy.” (Bilag 12:113). Når Hans referer til Ørsted som 

det tidligere DONG Energy, kan det være et udtryk for, at der for Hans’ vedkommende ikke er blevet koblet 

tilstrækkeligt med nye ledetråde på navnet Ørsted, hvilket resulterer i, at han får svært ved at forklare, 

hvilken virksomhed Ørsted er, uden at skulle referere til det tidligere DONG Energy. Dette er samtidig også 

et eksempel på det, Weick i sin teori kommer ind på, når han mener, at mening skabes retrospektivt (Jf. 
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4.1.1). De nye Ørsted ledetråde har således ikke forstyrret Hans tilstrækkeligt til, at det for ham har været 

muligt at skabe en ny mening, da han i høj grad er påvirket af sin forforståelse.  

 

Manglen på de nye Ørsted ledetråde mener vi ikke, har været den eneste årsag til, at Hans ikke har udvist den 

store entusiasme over for det nye navn. Der hvor lokationen igen kan have haft en betydning for Hans’ 

videre meningsskabelsesproces i forbindelse med navneændringen, er også i forhold til de kollegaer Hans 

oplevede navneændringen sammen med – eller nærmere manglen på kollegaer. Ifølge Weick, er 

meningsskabelse en social proces, idet vi skaber mening sammen med andre (Jf. 4.1.1). Hans giver i 

interviewet udtryk for, at han på præsentationsdagen ikke talte med nogen af sine kollegaer omkring 

forandringen, da de i forvejen er meget få medarbejdere på den lokation, han til dagligt arbejder på (Bilag 

12:115). Hans har således ikke indgået i forskellige dialoger med sine kollegaer omkring det nye navn. I 

vores interview med Jens, som var en af de respondenter, der så hele præsentationen live i Gentofte sammen 

med sine kollegaer, blev det tydeligt, hvilken effekt det for ham havde at tale med sine kollegaer omkring det 

nye navn: 

  

”Yes for sure we talked about it in our teams. We mostly talked about the Ø. Some people in London 

were like: ‘how do we type this’ and some people were a bit like: ‘ahh, how do we type this’, but 

they said we could type it with an O, and some thought it was stupid, but I think it ended up having 

the opposite effect - it made sense after we talked about it and I really think that the Ø is something 

that makes you remember us. I talked with people from outside the company in the UK, they had 

heard about it in the news and press, and they were really excited and said: ‘wow you have a new 

name now and have do we type it?’ And they found a special effect on their keyboard so they could 

type it.” (Bilag 9:96) 

  

Ovenstående citat illustrerer, hvordan meningsskabelsen har været en social proces for Jens, som i fællesskab 

med sine kollegaer fik vendt frustrationen omkring brugen af Ø’et til at være noget positivt. Hans forklarede 

i interviewet med os, at han over for leverandører var nødt til at forklare sig, når han skulle præsentere sig og 

sige, at han kom fra Ørsted, fordi han mener, at Ørsted lyder som en by i Rusland, hvilket han mener, er en 

af de negative sider ved forandringen (Bilag 12:113). Dette tyder således på, at Hans kunne have haft gavn af 

at få italesat denne frustration sammen med nogle af sine kollegaer, så de i fællesskab også kunne have haft 

mulighed for at skabe mening omkring det nye navn og brugen af det danske Ø. Af denne grund mener vi 

således, at lokationen, som respondenterne befandt sig på, da navneændringen blev præsenteret, også endte 

med at være en afgørende faktor for den videre meningsskabelsesproces. 
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Den sidste af de tre faktorer, som vi mener har haft indflydelse på respondenternes meningsskabelsesproces i 

forbindelse med navneændringen, og dermed også deres niveau af entusiasme over det nye navn, er i forhold 

til deres daglige arbejde med henholdsvis grøn eller sort energi. Dette vil vi se nærmere på i det følgende 

afsnit.  

  

5.2.4.3 Grøn – vs. sort energi 

Trods Ørsteds store fokus på grøn energi arbejdes der fortsat med kul og gas for at støtte vindenergien, 

hvilket der dog er planer om at reducere væsentligt i løbet af de næste 5 år (Bilag 13:122). Efter at have 

foretaget de 10 interviews vurderer vi, at kunne se et mønster i forbindelse med respondenternes daglige 

arbejde med henholdsvis grøn eller sort energi og deres niveau af entusiasme over for den nye grønne vision. 

Ifølge Weick, tager meningsskabelse udgangspunkt i identitet, og derfor mener han, at der er en klar 

sammenhæng mellem, hvordan vi opfatter os selv, og hvordan vi opfatter og skaber mening i verden 

omkring os (Jf. 4.1.1). Dette betyder, ifølge Weick, at når vi eksempelvis oplever en forandring, så vil vi 

forsøge at skabe mening omkring denne, og hvad det betyder for os (Ibid.). De mellemledere og 

medarbejdere vi interviewede, kan primært deles op i to lejre - de som til dagligt arbejder med grøn energi, 

og de som til dagligt arbejder med sort energi, hvor der dog er enkelte, der både arbejder med grøn og sort 

energi. Med Ørsteds nye vision er der ingen tvivl om, at Ørsted har lagt sit fokus på den grønne energi, 

hvilket derfor også har været med til at påvirke entusiasmen blandt respondenterne - både positivt og 

negativt. De af respondenterne, som til dagligt arbejder med grøn energi udviste en høj grad af entusiasme 

over forandringen, og de nævnte hverken gas eller kul, som værende en udfordring eller et problem (Bilag 

9:89-90; Bilag 8:82). I deres dagligdag har de ikke en egentlig forbindelse til den sorte energi, og har derfor 

en oplevelse af, at den nye vision i høj grad omfavner deres daglige arbejde. Dette tyder derfor på, at de af 

respondenterne, der arbejder med grøn energi, i højere grad kan skabe en sammenhæng mellem den måde de 

opfatter sig selv og deres arbejde på med den nye vision, hvilket vi også så hos medarbejderen Pia:  

 

“I have always been quite passionate about what we are doing. Maybe I am even more proud now to 

work with Ørsted - a totally green, or almost totally green company compared to when we were 

using black energy.” (Bilag 8:84) 

 

Dette står således i direkte kontrast til de af respondenterne, der til dagligt arbejder med sort energi, da deres 

daglige arbejde i langt mindre grad passer sammen med Ørsted nye vision. Visionen er på den måde med til 

at sende et signal om, at den sorte energi på sigt skal udfases, hvilket derfor også kan ses som en trussel mod 

de medarbejdere, der til dagligt arbejder med den sorte energi. Dette blev også italesat af Liv:      

 



Maria Kahl Skafte Copenhagen Business School 15-05-18 
Cecilie Janet Junker Cand.soc.HRM Kandidatafhandling 
 

	 75	af	102	

“Jeg sidder ikke med det direkte, men jeg sidder med nogle kollegaer, som selvfølgelig har været 

temmelig bekymret for, hvad det betyder for deres arbejde, hvis gas helt forsvandt. Den fokus har 

været meget stor i den forretning fordi, at vi sidder halv halv antalsmæssigt. Nu når de vil have det 

der fokus på ren grøn energi, jamen hvad så, tør man overhovedet satse på at sidde med det arbejde, 

som også indeholder naturgas.” (Bilag 10:100) 

 

I citatet forklarer Liv, at gassen stadig er en del af hendes hverdag, og derudover tydeliggør hun også, at 

forandringen har skabt en del bekymring blandt hende og kollegerne. Dette er således et eksempel på, 

hvordan Liv forsøger at skabe mening omkring forandringen, og hvordan hun også reflekterer over, hvilken 

betydning forandringen i fremtiden får for hende og hendes kollegaer. Liv viser gennem interviewet en vis 

skepsis overfor det nye navn: “Kortsigtet - det giver bare lidt omtale, og nogle bliver lidt forvirret og 

tænker: ‘hvorfor det’. Og langsigtet, så fader det ud, og så bliver det sådan et lidt anonymt navn” (Bilag 

10:101). Denne skepsis kan muligvis være påvirket af de negative konsekvenser, forandringen kan ende med 

at få, idet forandringen på sigt kan betyde, at hun og/eller hendes kollegers job er i fare. Liv var gennem 

vores interviews ikke alene om at udtrykke en bekymring. Åge, som arbejder på et af Ørsteds værker, der 

kører på sort energi, forklarer også udfordringen:  

 

“Hvis jeg så skal tænke tilbage på min egen situation, så er det [forandringen] ikke godt. (...) Jamen 

nu skal vi jo til at omstille os til at køre på biobrændsel, og det eneste der er hernede på værket det 

er kul i lange baner. Så firmaet har jo meldt ud at i 2023, så er der ikke mere kul, og når der ikke er 

mere kul, hvad så hernede? Det var den næste tanke, som meldte sig.”  (Bilag 11:104) 

 

Åge´s daglige arbejde med kul er således også stik imod den grønne vision, da der på sigt arbejdes hen imod 

at fjerne den sorte energi fra produktionen. Åge udtrykker derfor også en fremtidig bekymring for, hvad der 

skal ske med hans arbejde på værket. Ifølge Pjetursson, er menneskers nutid blandt andet præget af deres 

bekymringer og håb for fremtiden (Jf. 4.3.1). Derfor vil den oplevede fortid, nutiden og forestillingerne om 

fremtiden hele tiden danne forudsætninger for menneskets aktuelle adfærd, indstillinger og selvforståelse 

(Ibid.). Hvis en medarbejders forestilling om fremtiden er uklar, kan det derfor påvirke adfærden og dermed 

også arbejdspræstationen. I dette tilfælde har Åges forestillinger om den usikre fremtid netop været med til at 

påvirke hans dagligdag:  

 

“Det har sat vores tanker i gang med: ‘hvad gør vi så?’. Så vi er sådan set i gang med at råbe 

forskellige afdelinger op med henblik på, at nu skal vi altså lige til at gå ind i kampen med henblik 

på, hvor vi lander henne, og hvad vi skal gøre.” (Bilag 11:104) 
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Ovenstående citat viser således, hvordan Åges forestilling om den usikre fremtid i høj grad har været med til 

at motivere ham til at yde en ekstra indsats, så han kan vise, at hans daglige arbejde også har en plads i 

Ørsteds fremtid - selv med den grønne vision.  

 

Når en ledelse går ind og definerer, hvad organisationen repræsenterer gennem en vision, er det, ifølge 

Hernes, identitetspåstande, som har til formål at samle medarbejdernes opgaver og opmærksomhed omkring 

nogle særlige identitetstræk (Jf. 4.3.3). Den nye vision i Ørsted omfavner kun dele af virksomhedens 

arbejdsområder, og ved kun at fokusere på grøn energi, kan de medarbejdere, som stadig arbejder med sort 

energi, let komme til at føle sig marginaliseret. Den grønne vision er derfor, på en måde, med til at udelukke 

dele af medarbejderstaben fra organisationens identitet, og som Stacey påpeger, har den organisation, som et 

individ arbejder i og er en del, en stor betydning for individets identitet (Ibid.). Dette mener vi således også 

gør sig gældende i vores case, hvor der ses en tydelig sammenhæng mellem niveauet af entusiasme over for 

forandringen - og dermed Ørsteds nye identitet, og respondenternes daglige arbejde med henholdsvis grøn 

energi, som passer sammen med den nye identitet, og sort energi, som ikke længere matcher den nye 

identitet.  

 

5.2.5 Opsummering 

I specialets 2. analysedel blev det især tydeligt, hvilken kraft fortællingen om baggrundshistorien om Ørsted 

viste sig at have i forbindelse med respondenternes meningsskabelsesproces. Elementerne i fortællingen om 

Ørsted udgjorde tilsammen en plausibel historie, som gjorde det muligt for respondenterne at trække 

tilstrækkeligt med ledetråde ud fra historien, hvilket skabte en forbindelse til deres forståelsesramme, som 

derfor fik valget af det nye navn til at give mening for dem. Dette gav således et indtryk af, at respondenterne 

overordnet set havde formået at skabe mening omkring det nye navn, men ved at gå endnu dybere ned i 

empirien, blev det muligt også at se forskellighederne i de meninger, som blev skabt. Dette resulterede i, at 

der kom små fortællinger til syne, som blandt respondenterne gik igen i forbindelse med deres tanker 

omkring navneskiftet.  

 

Analysen viser, hvordan navneskiftet for respondenterne var en forløsning, da det tidligere navn, DONG 

Energy, ikke længere formåede at leve op til den virksomhed, de mente de var. Dette kunne også betragtes 

som et udtryk for, at ledelsen har formået at sætte sig ind i den bevægelse, der har foregået i organisationen, 

hvilket Stacey netop argumenterer for, er en afgørende faktor i forbindelse med implementeringen af 

forandringer. Analysen viser også, hvordan respondenternes meningsskabelse viste sig at ske gennem en 

social proces, hvor respondenternes opfattelse af det nye navn i høj grad blev påvirket af de dialoger, de har 

haft med deres kollegaer og samarbejdspartnere. Samtidig blev fortællingen om Ø’et i Ørsted også et 
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eksempel på en tynd fortælling, som har floreret blandt Ørsteds ansatte, hvor den tynde fortælling her 

resulterede i en frustration hos nogle af respondenterne.  

 

Gennem vores nærmere bearbejdelse af den indsamlede empiri begyndte vi at kunne se nogle interessante 

sammenhænge i forhold til respondenternes meningsskabelsesproces og forskellige faktorer, som vi 

vurderer, har påvirket processen. Respondenternes fortællinger om deres tanker omkring navneskiftet bar 

præg af, at der var en sammenhæng mellem respondenternes niveau af entusiasme over for navneskiftet og 

tre faktorer, som vi mener gjorde sig gældende. De af respondenterne, der ikke havde set Henrik Poulsens 

præsentation, som befandt sig langt væk fra festlighederne i Gentofte på præsentationsdagen, og som til 

dagligt arbejder med sort energi omtalte navneændringen med en langt højere grad af skepsis end de af 

respondenterne, som så hele præsentationen i Gentofte, og som til dagligt arbejder med grøn energi.  

 

Eftersom vi i denne analysedel kan konkludere, at det for respondenterne er lykkes at skabe mening omkring 

forandringen, er dette yderligere med til at åbne op for en interessant problemstilling. I specialets 3. 

analysedel vil vi rette blikket mod den videre implementering af forandringen, hvor det her er 

mellemlederne, der særligt kommer i fokus. Vores fokus på mellemlederne bunder i høj grad i, at det ofte er 

dem, der til dagligt er tættere på medarbejderne, hvilket som udgangspunkt vil betyde, at de lettere har 

mulighed for at forholde sig til og deltage i de lokale interaktioner, som foregår i organisationen. På den 

måde har de mulighed for også at lytte til og præge de narrativer, der opstår omkring det nye navn og den 

nye vision. Dette vil vi således se nærmere på i specialets 3. analysedel.   

 

5.3 Analysedel 3 - Mellemlederen   

I specialets 3. analysedel vil vi fokusere på mellemledernes rolle i forbindelse med forandringen. I den for-

bindelse vil vi besvare specialets 3. arbejdsspørgsmål, som lyder: Hvilke forventninger har topledelsen haft 

til mellemledernes rolle i forbindelse med forandringen, og hvilken rolle har mellemlederne påtaget sig? 

Først vil vi se på, hvilke forventninger topledelsen har haft til mellemlederne i forbindelse med forandringen. 

Her vil vi primært tage udgangspunkt i vores interviews med topledelsesrepræsentanterne Maria Frederiksen 

og Rikke Hansen.  

 

5.3.1 Mellemledernes rolle på papiret 

Gennem de seneste år har mellemledernes rolle, ifølge Pjetursson, ændret sig markant i den moderne organi-

sation, og i dag skal deres ansvar ses som værende langt mere strategisk end tidligere (Jf. 4.2.3). Mellemle-

deren er dermed også en vigtig del af de forandringer, som sker i en organisation, og derfor mener Petursson, 
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at topledere bør være opmærksomme på aktivt at involvere mellemlederne i organisationens strategi, så de 

kan engagere sig, og så de overordnede strategier og mål kan blive omsat til praksis (Jf. 4.2.3). I vores inter-

views med Maria Frederiksen og Rikke Hansen talte vi omkring deres forventninger til mellemledernes rolle 

i forbindelse med forandringen, og de svarede således:         

 

“(...) det er dem [mellemlederne] som skal oversætte det [visionen], og i bund og grund har de jo 

kæmpe betydning for, hvad medarbejderne mener, hvis deres ledere ikke synes, det her er en god ide, 

så kommer der rigtig hurtig en ikke så god opbakning rundt omkring. Så det er dem, der skal over-

sætte det, også til hvad betyder det for vores hverdag.“ (Bilag 4:38) 

 

“Jamen fordi det er dem [mellemlederne], der er sammen med medarbejderne hver evig eneste dag, 

og det er dem, der kender deres medarbejdere. Vi har jo ekstremt mange meget forskellige medar-

bejdergrupper på tværs af vores virksomhed. Så det der med, at oversætte kommunikationen til noget 

der giver mening for medarbejdernes hverdag. Altså noget vi helt grundlæggende appellerede til 

mellemlederne om at gøre, det var jo at fortælle noget om, hvad det her betyder for vores hverdag - 

og lave den oversættelse, hvor det bliver konkret.“ (Bilag 3:25-26) 

 

Citaterne viser, at mellemlederne, ifølge Maria Frederiksen og Rikke Hansen, skal spille en aktiv rolle i for-

andringen, og at de forventer, at mellemlederne får oversat visionen til praksis, og at de på den måde skal 

sørge for, at forandringen giver mening for medarbejdernes hverdag. Dette er således i overensstemmelse 

med Pjeturssons forventninger til mellemlederen i den moderne organisation, som netop har til opgave at 

omsætte strategien til praksis (Jf. 4.2.3). Når Maria Frederiksen taler om, at det er vigtigt, at mellemlederne 

formår at oversætte forandringen til noget, der giver mening for dem selv og deres teams i hverdagen, så kan 

det også ses som en mulighed for mellemlederne for selv at omformulere fortællingen om navneskiftet, så 

fortællingen i højere grad passer ind i det pågældende teams forståelsesrammer. Dette giver således mellem-

lederne mulighed for at trække nogle andre ledetråde frem i deres fortællinger, hvilket Maria Frederiksen 

også selv giver et eksempel på:  

 

“(...) det var meget forskelligt, hvad det betød. For nogen betød det, at de skulle have nyt arbejdstøj, 

for nogen havde man en masse dokumenter, der skulle opdateres, nogen havde nogle kunder, de 

skulle tale med. Meget forskelligt hvad det betød afhængigt af, hvor man sad henne.” (Bilag 3:26) 

 

Ifølge Weick, er det ikke nok, at en forandring skaber en retning (Jf. 4.1.3). I stedet argumenterer han for 

vigtigheden i, at der henledes noget opmærksomhed på det, der sker i det daglige i organisationen (Ibid.). 

Citatet ovenfor viser netop, hvordan Maria Frederiksen også anerkender vigtigheden i, at forandringen om-
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sættes til praksis rundt i de forskellige teams. Også Stacey argumenterer for, at ledere ikke bør isolere deres 

fokus på selve planerne og strategierne, men at de i stedet vender deres opmærksomhed mod de konkrete 

interaktioner, der opstår og udfolder sig omkring planerne (Jf. 4.2.1). Dette bliver der af Maria Frederiksen 

også sat fokus på, da hun i ovenstående citat også nævner, at det er mellemlederne, der arbejder sammen 

med medarbejderne i deres teams hver eneste dag, hvilket også er et udtryk for, at mellemlederne på den 

måde er tættere på de lokale interaktioner, som opstår i hverdagen.  

 

Ifølge Pjetursson, er det vigtigt, at mellemlederne inddrages i strategien, og at de bliver klædt på til at føre 

strategien videre (Jf. 4.2.3). Også dette har Maria Frederiksen gjort sig nogle tanker om i forbindelse med 

planlægningen af forandringen, hvor hun under interviewet nævner: “Vi er en stor virksomhed, og vi kan 

godt skrive noget på intranettet, men det vigtigste for os det er, at mellemlederne føler sig klædt på til at 

fortælle historien videre.” (Bilag 3:25). Det at klæde mellemlederne på i forhold til forandringen, var en 

opgave, topledelsen tillagde stor betydning. I den forbindelse udarbejdede topledelsen en ‘mellemlederpak-

ke’ (Bilag 16), som indeholdte en række hjælpemidler, der skulle fungere som en støtte til mellemlederne i 

forhold til at skabe en videre dialog med medarbejderne i deres respektive teams omkring forandringen. 

Denne pakke blev sendt ud kort tid efter, Henrik Poulsen præsenterede navneskiftet d. 2. oktober. Rikke 

Hansen fortæller i det følgende citat om, hvad pakken indeholdte:  

 

“Ja der var noget, man kunne uddele til kunder, det er så én ting - hvorfor skifter vi navn nu. Men så 

var der en powerpoint, som man kunne holde på et teammøde, med et recap af de vigtigste budska-

ber, og så var det noget lavpraktisk, hvordan skifter vi arbejdstøj og ID kort, alle de spørgsmål som 

dukker op. Så var der den her kæmpemæssige Q&A, som voksede og voksede, den sendte vi faktisk 

også ud til alle dem, som var værter ude på lokationerne. De fik dem før, så de var klædt på, det var 

jo en ret stor gruppe.” (Bilag 4:35-36) 

 

Rikke Hansens beskrivelse viser tydeligvis, hvordan der er lagt et stort arbejde i denne pakke, så mellemle-

derne har kunnet føle sig ordentlig klædt på. Dette tydeliggør samtidig også topledelsens høje forventninger 

til mellemledernes rolle. Ifølge Hernes, skal en ledelse skabe konkrete muligheder for at handle, således der 

vises en sammenhæng mellem det konkrete tiltag og målet (Jf. 4.3.1). Mellemlederpakken har netop skabt 

mulighed for handling, da pakken indeholdte en række tiltag, som mellemlederne fik mulighed for at tage i 

brug i forhold til at få inkorporeret visionen i medarbejdernes hverdag. Et eksempel på dette var den del af 

mellemlederpakken, som indeholdte en præsentation af en app, som var blevet udviklet i forbindelse med 

forandringen (Bilag 16:163). App’en fungerede som en quiz, hvor alle medarbejdere i Ørsted kunne tilmelde 

sig i teams og svare på en række forskellige spørgsmål omhandlende det nye navn og den nye vision, hvor 

der var præmier på højkant (Ibid.). Da det, ifølge Weick, ikke giver mening at tale om fælles meningsdannel-
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se, argumenterer han i stedet for, at der bør skabes tiltag, som opfordrer til fælles erfaringsdannelse (Jf. 

4.1.2). App’en kan netop ses som et tiltag, der opfordrer til fælles erfaringsdannelse, da medarbejderne via 

den fik mulighed for at opbygge fælles erfaringer ved i teams at svare på spørgsmål omkring baggrundshisto-

rien for det nye navn og den nye vision. Ifølge Rikke Hansen, skulle app’en også tjene det formål, at den 

skulle minde medarbejderne om de budskaber, der af Henrik Poulsen blev fremlagt vedrørende forandringen: 

 

“Igen for at recappe. De fleste har brug for at høre budskaberne flere gange, og nogen vil helst læse 

det, nogen vil helst lege det og nogen se en video. Så også for at imødegå at der er flere forskellige 

måder at optage kommunikation på. Det appellerede bare til en overraskende stor gruppe, det der 

med at lege det lidt ind, altså gentage budskaberne igen fordi det er jo rigtig mange budskaber, som 

bliver serveret på sådan en dag. Så på den måde med app’en, der får man budskaberne doseret hen 

over den næste måned. Der er det små skvulp, i stedet for at der på selve dagen bare er bombarderet 

med alt fra strategi til praktik, hvis lederne valgte at holde den mere praktiske information.” (Bilag 

4:36)  

 

Som Rikke Hansen også nævner i citatet, så har det været en strategisk beslutning at benytte et tiltag som 

app’en, da den løbende skulle være med til at minde medarbejderne om forandringen, hvilket også kan ses 

som en ledetråd, medarbejderne kunne trække ud af den overordnede forandring. Derudover er det, ifølge 

Pjetursson, også vigtigt at hovedbudskaberne i forbindelse med en forandring gentages igen og igen på en 

enkel måde, så de i højere grad får muligheden for at få en plads i modtagernes bevidsthed (Jf. 4.2.3). I den 

forbindelse kan app’en netop ses som et godt tiltag i forhold til at få gentaget forandringens hovedbudskaber.  

  

I vores interview med Maria Frederiksen fortæller hun os, at det har været op til mellemlederne selv at vur-

dere, hvordan de ønskede at tage mellemlederpakken i brug. Yderligere fortæller hun os, at det også har væ-

ret op til mellemlederne, hvornår de ønskede at afholde den korte præsentation, som blandt andet indeholdte 

en genopfriskning af Henrik Poulsens vigtigste pointer fra hans præsentation samt introduktionen til app’en 

(Bilag 16). Dette viser ikke blot, at der fra topledelsens side har været høje forventninger til mellemlederens 

rolle i forbindelse med forandringen, men også at der er udvist en stor tillid til, at mellemlederne aktivt ville 

indtage en rolle som foregangsmænd og -kvinder i forhold til den videre implementering af forandringen. 

Disse forventninger stemmer i høj grad overens med den rolle, vores inddragede teorier også mener, bør 

tilskrives mellemlederen i en moderne organisation, hvilket derfor virkede som et godt udgangspunkt for 

forandringens fodfæste i organisationen. Men ét er, at hensigterne har været gode - et andet er, hvordan det 

forholder sig i praksis. I den forbindelse har vi fundet det interessant også at se på, hvilken rolle de inter-

viewede mellemledere selv mener, de har i forhold til forandringen.    
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5.3.2 Mellemledernes rolle i praksis  

Under vores interviews med de inddragede mellemledere fokuserede vi i høj grad på at spørge ind til mel-

lemledernes egne opfattelser af deres rolle som mellemleder, og yderligere hvordan de hver især arbejdede 

med at omsætte forandringen til praksis i deres teams (Bilag 1:8-11). Gennem disse interviews blev det tyde-

ligt, at de tre mellemledere, Bo, Svend og Lone, havde en markant anden forståelse af deres egen rolle i for-

bindelse med forandringen, end den topledelsen forventede af dem. Dette tydeliggøres gennem følgende 

udsagn fra mellemlederne, da vi under interviewene spurgte dem ind til, om de selv mente de har en særlig 

rolle over for deres medarbejdere i forbindelse med forandringen: 

 

“Næh, det har jeg sådan set ikke. Altså der har været noget ledelsesinformation i forhold til alle mu-

lige praktiske spørgsmål, der kunne være omkring navneændringen. Men nu er der ikke nogen af 

mine, der går i arbejdstøj, eller har sådan et eller andet, hvor de er brandet, så jeg har ikke sådan 

gjort brug af det. Altså jeg har sørget for at få den information, som der blev givet og der var også 

sådan nogle kald man kunne lytte med på, hvor man kunne stille spørgsmål til det - alle de der prak-

tiske.“ (Bilag 5:46-47) 

 

“Det er ikke sådan, jeg har haft en 10-punktsplan, jeg skulle følge, det er ikke sådan. Jeg har haft 

lidt omkring, at vi skulle have udskiftet vores arbejdstøj og sådan noget, der har været en forespørg-

sel om nogle logoer, den praktisk del, det arbejder vi stadig lidt med at få, det er ikke implementeret 

endnu.” (Bilag 7:76)  

 

“Nej, det tror jeg egentlig ikke. Men jeg tror så også, at nogle af tingene følte jeg ikke, at jeg skulle 

klæde dem på til. Fordi jeg tror ikke, at jeg følte, at jeg skulle klæde dem på til at acceptere den visi-

on eller ej. Det ligger et andet sted end på sådan et mellemlederniveau, som jeg er.” (Bilag 6:66)  

 

Som udsagnene viser, er der ingen af de interviewede mellemledere, der betragter deres status som mellem-

leder, som en der skal spille en særlig rolle i forbindelse med forandringen. Lone påpeger direkte, at hun ikke 

mener, at dette job ligger på et mellemlederniveau, hvilket er en radikal modsat forståelse i forhold til de 

forventninger, Maria Frederiksen og Rikke Hansen havde til mellemlederne.  

 

Eftersom Maria Frederiksen og Rikke Hansen forklarede os om det arbejde, de havde lagt i at klæde mellem-

lederne på til at videreføre forandringen, spurgte vi under vores interviews også mellemlederne ind til, om de 

havde modtaget noget materiale fra topledelsen, hvor vi netop havde mellemlederpakken i tankerne. Ifølge 

Rikke Hansen, blev pakken sendt ud til alle mellemledere i Ørsted (Bilag 4:28), men under vores interviews 

med de tre mellemledere, blev det tydeligt, at pakken ikke havde gjort et særlig stort indtryk på dem. Da vi 
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spurgte mellemlederen, Lone, om hun havde modtaget mellemlederpakken fra ledelsen svarede hun: “Det 

har jeg givetvis også gjort” (Bilag 6:67), men da vi spurgte hende ind til, hvad pakken indeholdte, kunne 

hun ikke huske det (Bilag 6:68). Mellemlederen Svends svar pegede i samme retning: “Jeg tænker nok, vi 

har fået nogle mails (...)” (Bilag 7:77). En del af pakkens indhold var, som tidligere nævnt, en præsentation 

af en app, men da vi spurgte mellemlederne, om de havde præsenteret og brugt app’en, fik vi indtrykket af, 

at ingen af mellemlederne havde tillagt app’en særlig stor betydning: “Jeg ved, der er en enkelt af mine 

medarbejdere, som har været med. Jeg har ikke selv haft tid til at bruge den.” (Bilag 7:79), “Jeg kan ikke 

huske, jeg sådan har snakket med nogen om det. Jeg kan godt huske, at den var der.” (Bilag 5:55), “Nej, jeg 

har ikke brugt den form for app herude. Det har jeg ikke deltaget i.” (Bilag 6:71). De interviewede mellem-

ledere har således ikke betragtet app’en som en vigtig del af forandringsprocessen, hvilket kan have været 

med til at påvirke medarbejderne i deres teams, som heller ikke udviste stor begejstring for app’en:  

 

“It was more like a bit of a gimmick I would say. I wasn’t necessary. I think that the video made it 

for me I would say. Sitting there watching the questions afterwards - I can’t really remember the 

questions afterwards. So it really didn’t give an impression I would say.” (Bilag 8:87) 

 

“Jeg deltog et par gange, og så tabte jeg tråden, og så tænkte jeg: ‘ah, jeg har lidt andet at tage mig 

til’ for at sige det rent ud. Så den droppede jeg. Det var ikke ret meget, jeg var inde over den.” (Bi-

lag 11:110) 

 

Idet app’en ikke er blevet tillagt en særlig betydning, og at den af flere af respondenterne slet ikke er blevet 

taget i brug, kan også ses som en tabt mulighed for ellers at udnytte app’ens potentiale i forhold til at skabe 

en fælles erfaringsdannelse, som således i højere grad kunne føre til meningsskabelse blandt medarbejderne. 

I forlængelse af dette kan det yderligere ses som et problem, at de interviewede mellemledere ikke udnytter 

nogle af de tiltag, ledelsen har opfordret til, som eksempelvis i forbindelse med app’en, der netop er et tiltag, 

der gentager forandringens budskaber, hvilket Pjetursson netop slår ned på er vigtigt i forhold til at lade for-

andringen få en plads i modtagerens bevidsthed (Jf. 4.2.3). 

 

Mellemlederpakken indeholdte, som tidligere nævnt, også en præsentation, mellemlederne kunne afholde for 

medarbejderne i deres teams, og i den forbindelse fandt vi det interessant også at undersøge, om de inter-

viewede mellemledere havde afholdt præsentationen. Deres svar var følgende: “Nej, vi har sådan et 14 da-

ges teammøde og i det 14 dages teammøde, der talte vi om nogle af ændringerne” (Bilag 6:67), og “De in-

formationer jeg har fået, har jeg givet videre til mine medarbejdere på afdelingsmødet, og de har også selv 

været på de der town hall meetings, så det er ikke meget jeg har fået, som jeg kunne bidrage med.” (Bilag 

7:77). Mellemlederen, Bo, uddyber i nedenstående citat:  
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“Ja der var masser af materiale tilgængeligt der. Men jeg holdte ikke nogen møder eller noget. Ek-

sempelvis på et afdelingsmøde eller noget. Altså snakkede om det nye navn eller noget - det gjorde vi 

ikke altså. For det var så bredt kommunikeret ud i forvejen, at det ikke var nødvendigt. Og jeg kunne 

ligesom ikke tilføre det noget nyt. Men man kunne sige, hvis de havde været meget kritiske overfor 

navnet, eller der ligesom var nogle ting, der skulle forklares, så kunne det godt være, at jeg havde 

gjort det. Men det synes jeg ikke. Altså de tog godt imod det sådan rimelig smooth, så der var ikke 

nogen grund til at tæske mere rundt i det.” (Bilag 5:49)  

 

Selvom nogle af mellemlederne giver udtryk for, at de har talt en smule om forandringen i deres teams, så 

illustrerer citaterne også, at ingen af de tre mellemledere, har afholdt den præsentation, som var en del af 

mellemlederpakken. Bo forklarer i citatet, at han vælger ikke at tale yderligere med sit team om forandrin-

gen, da det blev taget godt imod af medarbejderne, og at han derfor ikke har fundet det nødvendigt at afholde 

præsentationen. På den måde lægges der ikke op til yderligere dialog omkring forandringen. For mange af 

medarbejderne i Ørsted betyder forandringen ikke, at deres daglige arbejdsgange fremadrettet vil ændres. 

Alligevel er der fra topledelsens side nogle forventninger til medarbejderne i forbindelse med forandringen, 

hvilket topledelsesrepræsentanten, Maria Frederiksen, i det følgende sætter nogle ord på:   

 

“(...) det at vi har ændret vores måde at kommunikere på, det har vi en forventning om, at det også 

smitter af på medarbejderne. De kommunikerer jo også i hverdagen - både med hinanden og nogen 

af dem også med andre udadtil. Så det forventer vi selvfølgelig, at de tager til sig, og at de er med til 

at kommunikere i det nye brands ånd. Og så forventer vi selvfølgelig også, at de tager det til sig, og 

at de er stolte af det, og at de gerne vil fortælle den gode historie om, hvem vi er som virksomhed og 

som arbejdsplads.” (Bilag 3:22) 

 

Når mellemlederen, Bo, giver udtryk for, at han ikke mener, det er nødvendigt for ham at tale med sine med-

arbejdere omkring forandringen, fordi han ikke mener, det er muligt at tilføje noget nyt til den fortælling, 

Henrik Poulsen allerede havde fortalt, så kan det også ses som en klassisk måde at tænke strategi på, hvor det 

er muligt for en leder at styre en virksomhed ind i fremtiden. Ifølge Bo’s udsagn, har han således en opfattel-

se af, at Henrik Poulsen har evnerne til at påvirke organisationen fra sin position som leder, hvilket netop 

kritiseres af Stacey (Jf. 4.2.1). Samtidig er det, at man bliver ved med at fortælle en historie også det, der er 

med til at internalisere historien, og netop derfor er fortællingerne en proces, som ifølge Pjetursson, er vigtig 

i forhold til at lade forandringen få sit fodfæste i organisationen (Jf. 4.2.3). Ifølge Stacey, er det netop ude i 

de lokale interaktioner, at forandringer for alvor får sit fodfæste, og dertil argumenterer han for vigtigheden i, 

at en leder formår at opbygge sig en stor viden og indsigt i, hvad organisationens medlemmer tænker, og 
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hvilke intentioner de har (Jf. 4.2.1). Dette mener Stacey netop er vigtigt, da det vil give lederen en idé om, 

hvor de mange intentioner kan mødes, for på den måde at kunne bevæge sig i den samme retning (Ibid.). 

Weick deler samme opfattelse, hvor han med sit udtryk ‘Talk the Walk’ argumenterer for vigtigheden i, at 

ledere prioriterer at bruge deres tid på at komme ud i organisationen og lytte til, hvad der foregår (4.1.2). 

Dette har de i topledelsen dog også haft for øje, hvilket Rikke Hansen, i det følgende sætter nogle ord på:  

 

“Vi taler med mange mennesker, hvor vi spørger dem: ‘hvorfor er det fedt at arbejde i IT lige præcis 

i Ørsted’ eller ‘hvorfor er det fedt at arbejde med finans lige præcis hos os?’. For det er jo nogle af 

de indsigter, som vi skal bruge, når vi skal ud og fortælle markedet, hvorfor de skal vælge os som 

arbejdsplads. Og der kan man bare se den begejstring. Vi har den der fælles mission, som de sagde 

nede i IT, da jeg talte med dem for kort tid siden.” (Bilag 4:32) 

 

I citatet viser Rikke Hansen, hvordan de fra topledelsens side har haft fokus på at komme ud i organisationen 

og lytte til nogle af de forskellige historier, som florerer omkring det at arbejde i Ørsted. Pjetursson argu-

menterer netop for, at ledere bør lytte efter de håbefulde historier, som små succeshistorier og historier om 

drømme og håb, da disse historier kan være med til at danne grobund for at udvikle nye livskraftige narrati-

ver i forhold til organisationen (Jf. 4.3.2). I ovenstående eksempel har topledelsen netop fokus på medarbej-

dernes små succeshistorier, som topledelsen samler og bruger til at styrke de positive narrativer om Ørsted. 

Rikke Hansens eksempel kan i den forbindelse også ses som en måde, hvorpå topledelsen formår at benytte 

distinktheden som et aktiv, idet de får medarbejderne til at sætte nogle ord på, hvad det er, der gør Ørsted til 

en attraktiv arbejdsplads, hvilket ifølge Hernes også kan være med til at styrke identitetsfølelsen (Jf. 4.3.3).  

Maria Frederiksen lagde i interviewet stor vægt på, at mellemlederens rolle er af særlig betydning, da det er 

mellemlederne, der til dagligt er sammen med medarbejderne, og dermed også dem der befinder sig i det, 

Stacey kalder for lokale interaktioner (Jf. 4.2). I det perspektiv har mellemlederne om nogen mulighed for at 

lytte til de forskellige historier, medarbejderne i deres teams fortæller om det nye navn og den nye vision, 

hvor det således er deres opgave også at deltage i de interaktioner, der finder sted. Når mellemlederne ikke 

finder det nødvendigt at tale yderligere om forandringen med deres medarbejdere, kan det derfor også ses 

som en spildt mulighed for at kunne styrke de forskellige livskraftige narrativer om Ørsted og deres nye visi-

on. Idet Maria Frederiksen også beskriver, hvordan hun har en forventning om, at medarbejderne tager for-

andringen til sig, og at de kommunikerer i det nye brands ånd, kan det også ses som en udfordring, at mel-

lemlederne ikke finder det nødvendigt at tale yderligere om forandringen, da det kan være vanskeligt for dem 

at gennemskue, hvor de mange intentioner kan mødes, for at de sammen kan bevæge sig i den samme ret-

ning.  
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5.3.3 Når succesen bliver en udfordring 

Som vi tidligere nævnte, gav de tre interviewede mellemledere hver især udtryk for, at de alle mente, at 

medarbejderne i deres respektive teams havde taget positivt imod forandringen, og at de derfor ikke så nogen 

grund til at tale yderligere om forandringen. Ifølge Pjetursson, kan det være en ulempe, hvis en forandring 

udelukkende kobles til et positivt fremtidsbillede, da der kan ske det, at mageligheden vil snige sig ind, og 

drivkraften til at forandre sig vil falde (Jf. 4.1.4). I specialets 1. analysedel beskrev vi, hvordan særligt Love 

your home videoen kunne betragtes som et forsøg på at koble forandringen sammen med en nødvendighed i 

forhold til at forandre sig, hvilket også viste sig at gøre et stort indtryk på respondenterne (Jf. 5.1.4). Allige-

vel er det blevet tydeligt, hvordan respondenterne, og i høj grad mellemlederne, er kommet til at hvile meget 

i det, at forandringen har givet så meget positiv respons rundt i organisationen, hvilket kan have været med 

til at overskygge forandringens nødvendighed. Under vores interviews med mellemlederne spurgte vi ind til, 

om de selv mente, at de af topledelsen var blevet klædt godt nok på i forhold til at varetage deres rolle som 

mellemleder i forbindelse med forandringen, hvortil en af respondenterne svarede: 

 

“Ja. Altså jeg vil også sige, at jeg snakkede selvfølgelig med mine medarbejdere om navnet og så-

dan, ligesom man nu gør. Men der var sådan en generel positiv opfattelse af navnet, så det er ikke 

sådan, at jeg har følt, at jeg har skullet forsvare det, og at de er kommet og sagt: ‘ej, det er godt nok 

et åndssvagt navn’, eller sådan noget. Sådan synes jeg ikke det har været. Altså alle har taget godt 

imod det og accepteret, at navnet skulle skiftes.” (Bilag 5:47) 

 

Citatet viser, hvordan mellemlederen Bo selv mente, at han var klædt på til at varetage sin rolle som mellem-

leder, men at han samtidig ikke mener, det har været nødvendigt for ham at bruge tid på at tale med sine 

medarbejdere om forandringen. I citatet sætter Bo selv nogle ord på, hvordan situationen for ham, og hans 

rolle som mellemleder, ville have set helt anderledes ud, hvis ikke det nye navn var faldet i god jord i hans 

team. Med Bo’s udsagn giver det således en fornemmelse af, at medarbejdernes positive reaktion på navnet 

er blevet opfattet som et succeskriterium i sig selv, hvilket derfor også har været med til at forhindre en vide-

re dialog omkring forandringen. Netop dette satte Henrik Poulsen nogle ord på i sin præsentation, hvor han 

understreger vigtigheden i, at deres succesfulde transformation fra DONG Energy til Ørsted ikke er ensbety-

dende med, at de nu kan læne sig tilbage og bare nyde deres succes:  

 

“It is the celebration of our successful transformation and it is the beginning of the next stage in our 

journey - to help create a world that runs entirely on green energy. But no time to rest on the laurels. 

No room for complacency or even slowing down. We must continue to challenge ourselves and the 

status quo. I know we can take this great company even further. With your support, your energy and 

your skills as the key drivers.” (Bilag 13:126) 
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I citatet slår Henrik Poulsen ned på vigtigheden i, at de som virksomhed fortsat formår at udfordre dem selv, 

så de i fremtiden kan blive ved med at udvikle sig som virksomhed. Det kan derfor ses som en udfordring, at 

mellemlederne ikke finder det nødvendigt at åbne op for dialogerne omkring forandringen i de forskellige 

teams, fordi de mener, at forandringen allerede på nuværende tidspunkt er en succes. Weick understreger 

netop, at det ifølge ham ikke er et succeskriterium i sig selv, at forandringer formår at skabe en retning, men 

at forandringer også skal formå at skabe interaktioner (Jf. 4.1.3). Ellers kan den manglende opmærksomhed 

på forandringen få den konsekvens, at ideerne og visionen bag forandringen forbliver abstrakte forestillinger 

(Ibid.). Ifølge Stacey, er det netop i interaktionerne, der kan opstå nye idéer, som på sigt kan føre til innova-

tion og nyskabelse (Jf. 4.2.1), hvilket mellemlederne heller ikke vil formå, at kunne udnytte hvis ikke foran-

dringen italesættes i det daglige. Selvom mellemlederen, Lone, i interviewet gav udtryk for, at hun ikke men-

te, at det var hendes opgave at få sine medarbejdere til at acceptere den nye vision (Bilag 6:66), så har hun 

alligevel påtaget sig Ørsteds nye grønne vision, og beskriver selv hvordan hun gerne ser, at den indarbejdes i 

hendes team:  

 

“Men så har vi snakket meget om, hvad salgsforretningen også kan gøre for, på sigt at få ændret 

kunderne til selv at have et ønske om at modtage grønnere energi. Det er nogle af de tiltag vi har. 

De skulle gerne føre til, at vores kunder i højere grad har lyst til selv, at arbejde med at blive grøn-

nere og nedsætte deres CO2 udslip ved selv at modtage mere renewable energi. Så på den måde blev 

Rom ikke brygget på én dag, men vi arbejder alle sammen hen mod det fælles mål.” (Bilag 6:69)  

 

Ovenstående citat er et eksempel på det, Weick kalder for ‘enactment’, som handler om, at det netop er i 

handlingen, meningen skabes (Jf. 4.1.1). Lone beskriver, hvordan de aktivt i hendes team arbejder mod deres 

fælles mål - at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi, ved at starte en dialog omkring, hvor-

dan de kan få deres kunder til at nedsætte deres CO2 udslip. Derudover beskriver Lone yderligere, hvordan 

den grønne vision bliver omsat til handling i hverdagen i hendes team:  

 

“Altså at man får flyttet plastikflaskerne i vores køleskab med vand, for hvorfor skulle vi have dem? 

Få kigget efter, hvordan vi får en mere miljørigtig kantine, og hvordan vi husker at smide vores pap-

krus i den rigtige renewable skraldespand og sådan.” (Bilag 6:68)  

 

Dette er således et eksempel på, hvordan det at der åbnes op for en dialog omkring forandringen ude i de 

forskellige dele af organisationen, kan føre til nye idéer og nye måder at gøre tingene på, hvilket på den må-

de også kan være med til at omsætte visionen til praksis, hvilket netop gør sig gældende her, hvor den grønne 

vision også kommer til syne i Lones team. Ifølge Weick, er det vigtigt at forandringen formår at opmuntre 
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folk, og på den måde får dem til at handle ved at eksperimentere med løsninger, der kan afsløre nye mulig-

heder (Jf. 4.1.3). Dette er på samme tid også det, der får forandringerne til at slå igennem (Ibid.). Dette me-

ner vi netop gør sig gældende i eksemplet med Lones team, hvor forandringen har opmuntret dem til at re-

vurdere deres egne hverdagspraksisser i forbindelse med den grønne omstilling.     

 

5.3.4 Opsummering 

På baggrund af vores interviews med topledelsesrepræsentanterne, Maria Frederiksen og Rikke Hansen, blev 

det tydeligt, at man fra topledelsens side har gjort sig nogle gode overvejelser omkring mellemlederens rolle 

i forbindelse med forandringen - især når deres overvejelser sættes op imod den måde specialets inddragede 

teoretikere anbefaler at gribe ledelse i forandringer an på. Det forarbejde, der fra topledelsens side var gjort 

forud for forandringen, som skulle klæde mellemlederne på til den rolle de skulle varetage i forbindelse med 

forandringen, var på mange måder velovervejet og velplanlagt, og der var således lagt op til, at mellemlede-

rens rolle skulle spille en stor betydning i forhold til den videre implementering af forandringen i Ørsted.  

Dog var det en anden virkelig, der gjorde sig gældende, hvilket kom til udtryk i de forskellige interviews 

med mellemlederne. Her var der ingen af mellemlederne, der betragtede deres rolle som mellemleder som 

værende af særlig betydning, hvilket i høj grad bundede i, at medarbejdernes respons har været så tilpas posi-

tiv, at mellemlederne af den grund ikke har fundet det nødvendigt at tale yderligere med deres teams om 

forandringen. Dette kan ses som et problem, da det at der, ifølge specialets inddragede teoretikere, ikke åb-

nes op for dialog omkring forandringen, kan være med til at stå i vejen for Henrik Poulsens ønske om i frem-

tiden at blive ved med at udfordre status quo. Selvom mellemlederen, Lone, ikke selv eksplicit gav udtryk 

for, at hendes rolle som mellemleder har været af særlig betydning, gav hun alligevel et eksempel på, hvor-

dan de i hendes team havde åbnet op for en dialog omkring, hvordan de fremadrettet kunne få indarbejdet 

den nye vision. Dette ledte samtidig til en snak omkring, hvad de selv i teamet kunne gøre for at efterleve 

den grønne vision, hvilket resulterede i, at de stoppede brugen af plastikflasker i deres afdeling. Dette er 

således et lille eksempel på, hvordan dialogen har hjulpet Lones team til at omsætte visionen til praksis, 

hvilket de af Henrik Poulsen også opfordres til for tilsammen at kunne bevæge sig mod Ørsteds fælles vision 

- “to create a world that runs entirely on green energy” (Bilag 13:123).   
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6. Diskussion 
 
 
Udgangspunktet for specialet har været at undersøge den historie, ledelsen i Ørsted har kommunikeret ud til 

deres medarbejdere omkring skiftet fra DONG Energy til Ørsted, samt at undersøge hvilken mening medar-

bejderne har skabt ud fra historien. I den forbindelse har vi funderet specialets analyse i det socialkonstrukti-

vistiske paradigme, hvilket også medfører nogle naturlige begrænsninger, i forhold til de slutninger vi i spe-

cialet er kommet frem til. Derfor har vi i specialets diskussion valgt at trække et særligt kritisk element ud af 

vores analyse, for at diskutere, hvordan vores videnskabsteoretiske ståsted har været med til at påvirke de 

slutninger, som vi i specialet er nået frem til.    

 

Det kritiske element vi har valgt at diskutere, er vores afsnit: ‘Niveauet af entusiasme’ (Jf. 5.2.4), som særligt 

illustrerer nogle af de begrænsninger vi har mødt qua vores videnskabsteoretiske ståsted. Dette afsnit viste, at 

især 3 faktorer havde en særlig indflydelse på respondenternes niveau af entusiasme, hvilket henholdsvis var, 

om respondenterne så hele den præsentation, Henrik Poulsen fremførte, hvor respondenterne befandt sig, da 

forandringen blev præsenteret, og om respondenterne til dagligt arbejder med grøn eller sort energi. I det 

følgende vil vi åbne op for og diskutere mulighederne for, om der også kan have været andre forklaringer på, 

hvorfor respondenterne netop udviste den grad af entusiasme, som vi vurderer, de gjorde.   

 

Selvom vi gennem analysen fandt, at de 3 faktorer havde en tydelig indflydelse på niveauet af respondenter-

nes entusiasme, må vi erkende, at der kan have været andre forklaringer, som også kan have påvirket respon-

denternes accept eller entusiasme over for forandringen. På den ene side viser vores analyse, hvordan med-

arbejderne gennem relationer skaber mening omkring forandringen, og at det her har stor betydning for entu-

siasmen, at der tales om forandringen og at den opleves sammen med andre, og derudover at forandringen er 

i øjemed individets identitetsfølelse på arbejdet. På den anden side kan det overvejes, om der kan være andre 

forklaringer på respondenternes niveau af entusiasme, og om det i virkeligheden hænger mere sammen med 

nogle mere individuelle og personlige faktorer, som går ind og påvirker respondenternes opfattelse af foran-

dringen. Spørgsmålet er, om det er nogle individuelle faktorer, som får nogle af respondenterne til at udvise 

en høj grad af entusiasme og andre en lav grad, og om det i stedet blot er et udtryk for, at respondenterne vil 

placere sig forskelligt på en acceptkurve, hvor nogen vil være mere tilbøjelige til at acceptere en forandring 

hurtigere end andre. Dette kan også ses i forhold til Everett Rogers innovationskurve, hvor han argumenterer 

for, at mennesker kan inddeles i 5 grupper, når de præsenteres for en ny teknologi (Rizan et al., 2017). Her 

mener Rogers, at der i en organisation vil være ca. 2,5 %, som er ‘innovators’, og 13,5 % ‘early adopters’, 

som vil være de hurtige til at kaste sig over de nye teknologier. Herefter vil der være to store grupper på hver 

34 %, som vil være henholdsvis ‘early majority’ og ‘late majority’, som i højere grad vil afvente de to første 
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gruppers erfaringer med de nye teknologier. Endelig vil der være en gruppe på 16 %, som Rogers kalder for 

‘laggards’, som vil være meget sene om at indtage den nye teknologi, og i nogle tilfælde slet ikke indtage 

teknologien overhovedet (Rizan et al., 2017). Gennem vores speciale har vi således ikke taget højde for, hvor 

vores respondenterne har placeret sig i Rogers kurve, hvor der kan argumenteres for, at udfaldet af analysen 

kunne have set meget anderledes ud, hvis vi udelukkende havde interviewet personer, som placerede sig i 

enten ‘innovators’ eller ‘laggards’ kategorien. De respondenter vi oplevede som værende meget entusiasti-

ske over for forandringen, kan muligvis skyldes, at de ud fra Rogers kurve ville placere sig i kategorien ‘in-

novators’, og omvendt ville de respondenter, vi oplevede som værende meget lidt entusiastiske måske place-

re sig i ‘laggards’ kategorien. Dette ville således også betyde, at de 3 faktorer, som vi mener gør sig gælden-

de, alligevel ikke ville have den store indflydelse på respondenterne, hvis det i virkeligheden er nogle mere 

underliggende faktorer, der gør sig gældende, i forhold til, hvor hurtigt man som individ accepterer innovati-

on, eller som i specialets kontekst, hvor hurtigt man accepterer en forandring.  

 

I forlængelse af det ovenstående, kan det yderligere diskuteres, hvorvidt det i højere grad har været nogle 

mere personlige faktorer, der kan have været med til at påvirke respondenternes niveau af entusiasme. De af 

vores respondenter, der accepterede forandringen med det samme, som kom til udtryk i form af deres høje 

niveau af entusiasme, kan netop også være de ekstroverte, ivrige, og typer, som ser lyset med det samme. 

Omvendt kan de, der betegnes som mindre entusiastiske, være mere introverte, og kan derfor have brug for 

mere tid til at reflektere over og forstå forandringen. De behøver nødvendigvis ikke, at fortsætte med at være 

de mindre entusiastiske. Måske betragter de endda sig selv, som meget entusiastiske, men fremstår ikke så-

dan på grund af deres personlige udstråling.  

 

Ud over personligheden kan uddannelsesbaggrund, alder samt hvor langt tid man har været ansat i virksom-

heden også antages at have en betydning for, hvordan der skabes mening om forandringen, hvilket vi i speci-

alet heller ikke har taget i betragtning. Ifølge Weick, vil mere fleksible medarbejdere med generalistuddan-

nelser have bedre mulighed for at skabe mening, når der eksempelvis sker nye tiltag, da deres bredere bag-

grund og perspektiv vil gøre det nemmere for dem at skabe en form for mening (Hammer & Høpner, 

2015:109). Det samme gør sig gældende for mere erfarne medarbejdere, som qua deres flere erfaringer 

nemmere vil kunne skabe mening (Hammer & Høpner, 2015:109).  

 

Vi kan, i forlængelse af ovenstående, sætte os kritiske over for vores socialkonstruktivistiske syn, som ikke 

bruges til, at få indblik i en interviewpersons indre følelser og oplevelser, men dette indblik kan netop have 

betydning for, hvordan et individ tager imod en forandring, og ikke mindst hvordan, de viser deres entusias-

me igennem interviewene. Vores videnskabsteoretiske syn kan på den måde have begrænset os i vores spør-

geteknik i interviewene, og den måde vi går til analysen på. Dette skyldes, at vi gennem analysen ikke har 
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lagt vægt på vores respondenters personlighed, men stadig har valgt at inddrage det niveau af entusiasme, vi 

oplevede blandt respondenterne. Derfor bliver specialets reliabilitet også sat på prøve, men som det før er 

diskuteret i afsnit 3.6, vil socialkonstruktivister aldrig mene, at undersøgelsens resultater kan reproduceres af 

andre forskere på andre tidspunkter, da vi netop bliver påvirket af den position, vi har på det givne tidspunkt. 

Reliabiliteten svækkes eftersom, at andre forskere kan opleve et andet entusiasme niveau blandt responden-

terne - for måske fangede vi dem lige på en god eller dårlig dag, og spørgsmålet er, om andre undersøgere 

ville have haft en anden oplevelse af deres niveau af entusiasme.  

 

Så hvor langt holder forklaringen med, at det er de 3 faktorer, som påvirker graden af entusiasme, og kan 10 

interviews overhovedet vise et mønster? På den ene side kunne der have været nogle modtendenser, som vi 

ikke har fået øje på, da vi ikke har flere interviews at gå ud fra, og ved ikke at gå dybere ind i respondenter-

nes følelser, opstår der bias vedrørende niveauet af entusiasme. På den anden side kan vi påpege, at inde for 

rammerne af specialet og den socialkonstruktivistiske kontekst vi har sat, er de 10 interviews dækkende, og 

danner dermed en plausibel konklusion, som viser nogle tydelige mønstre, ud fra de relationer vi har opbyg-

get. Idet vi accepterer, at sandheden skal betragtes som værende relativ i forhold til subjekterne, og at virke-

ligheden vil opstå i interaktionen mellem undersøgeren og det undersøgte, er det dermed et udtryk for, at 

vores speciale er én virkelighed ud af mange mulige. Det mønster vi danner, er derfor blot et udtryk for én 

sandhed, ud fra den mening og de interaktioner vi skaber i specialets forløb. Derudover argumenterer Weick 

også for, at en analyse af en konkret meningsskabelse altid kun vil være et udtryk for et subjektivt øjebliks-

billede (Jf. 4.1.1), hvilket også understreger, at de konklusioner vi drager ud fra den indsamlede empiri netop 

er et øjebliksbillede af den mening vi har skabt i samspil med det undersøgte felt.  
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7. Konklusion 
	
	
Specialet er udarbejdet i et socialkonstruktivistisk perspektiv, hvor vi med udgangspunkt i vores inddragede 

teorier og vores kvalitative forskningsmetode har rettet vores undersøgelse mod følgende problemstilling:  

 

Hvilken historie har ledelsen fortalt medarbejderne i Ørsted omkring navneforandringen fra DONG Energy 

til Ørsted, og hvordan opfattes og bruges historien til at skabe mening blandt medarbejderne? 

 

Ved at dykke ned i CEO, Henrik Poulsens, town hall præsentation af forandringen, samt inddragelsen af 

topledelsesrepræsentanterne, Maria Frederiksen og Rikke Hansens, fortællinger om baggrunden for valget af 

det nye navn og den nye vision, blev det tydeligt, at der fra topledelsens side er lagt mange kræfter bag den 

fortælling, der er koblet på det nye navn, Ørsted. Topledelsen lagde i deres fortælling vægt på historien om, 

hvordan navnet DONG Energy ikke længere reflekterede det, de som virksomhed ønskede at stå for samt 

historien om, hvordan fysikeren H. C. Ørsted med sin nysgerrige, dristige og passionerede tilgang til livet i 

langt højere grad formår at afspejle den virksomhed, de mener de er. Derudover var der fra topledelsens side 

af også fokus på formidlingen af forandringen, hvor vi med inddragelsen af Pjeturssons teori omkring en 

histories vigtigste komponenter, kan konkludere, at Henrik Poulsens præsentation af forandringen indeholdte 

alle de komponenter, Pjetursson mener bør være til stede i den gode historie. Henrik Poulsens præsentation 

og topledelsesrepræsentanternes fortællinger om forandringen viser i høj grad, hvordan man fra topledelsens 

side virkelig har været opmærksom på at få skabt en god historie omkring det nye navn og den nye vision, og 

samtidig at der er blevet lagt mange kræfter i at formidle historien og budskaberne på en måde, så det for 

medarbejderne skulle give mening.  

 

Ved efterfølgende at dykke mere ned i respondenternes reaktioner på forandringen, og således deres tanker 

omkring navnet og visionen, kan vi konkludere, at de kræfter topledelsen havde lagt i at skabe den gode hi-

storie, var godt givet ud. Med udgangspunkt i Weicks meningsskabelsesteori kan vi konkludere, at fortælling 

om Ørsted indeholdte tilpas med ledetråde, der for respondenterne har været tilstrækkeligt i forhold til at 

kunne skabe en forbindelse til deres forståelsesrammer. Fortællingen om navnet, Ørsted, formåede netop at 

skabe et forståeligt plot samt en organisatorisk retning, og på den måde skabte narrativet mening, som Her-

nes netop også argumenterer for er vigtigt. Hertil kan vi konkludere, at respondenterne havde trukket på 

mange af de samme ledetråde, ud fra det de havde hørt omkring forandringen, hvilket også resulterede i, at 

der var flere gengangere blandt deres små fortællinger. Alligevel var der stor forskel i respondenternes reto-

rik omkring forandringen, hvor vi så et mønster i, hvordan særligt 3 faktorer havde påvirket deres menings-

skabelsesproces, hvilket vi valgte at sætte en kode på, hvor vi omtalte det som respondenternes niveau af 
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entusiasme. Her var den ene faktor netop med til at understrege fortællingens kraft, idet vi kunne se, hvordan 

det havde haft indflydelse på respondenternes meningsskabelsesproces, om de havde oplevet Henrik Poul-

sens præsentation eller ej. Respondenternes niveau af entusiasme kan samtidig også diskuteres i forhold til, 

hvorvidt andre og mere personlige faktorer også kan være med til at påvirke deres niveau af entusiasme. Dog 

kan vi konkludere, at vi med vores socialkonstruktivistiske udgangspunkt godt kan forsvare at have udledt 

konklusionen om, at netop de 3 fremanalyserede faktorer havde en indflydelse på respondenternes menings-

skabelsesproces. 

 

Eftersom vi gennem specialets 2. analysedel kunne konkludere, at det var lykkes topledelsen at skabe en 

tilpas plausibel historie, som gjorde det let for de inddragede respondenter at skabe mening omkring det nye 

navn og den nye vision, var det yderligere med til at åbne op for problemstillingen omkring den videre im-

plementering af forandringen. Her var det særligt mellemlederne, der kom til at spille en væsentlig rolle. 

Topledelsen havde netop tillagt mellemlederne en stor betydning, da de til dagligt interagerer med medarbej-

derne i deres teams, og spiller derigennem en stor rolle i forbindelse med den videre implementering af for-

andringen. Gennem et nærmere fokus på mellemledernes rolle, i forbindelse med forandringen, kan vi kon-

kludere, at topledelsesrepræsentanterne, Maria Frederiksen og Rikke Hansens, fortællinger omkring, hvilken 

betydning de tillagde mellemledernes rolle, i høj grad stemte overens med den betydning specialets inddra-

gede teorier også tillægger en mellemleder. Endvidere kan vi konkludere, at de interviewede mellemledere 

ikke selv betragtede deres rolle som mellemleder som værende af særlig stor betydning i forbindelse med 

den videre implementering af forandringen. Her blev det særligt tydeligt, at topledelsens grundige arbejde, i 

forhold til at få skabt en så god historie omkring deres nye navn og nye vision, endte med at gå hen og blive 

deres største udfordring. Topledelsen lykkedes med at skabe mening omkring det nye navn, hvilket resulte-

rede i, at mellemlederne ikke så nogen grund til yderligere at tale om forandringen i deres teams. I den ellers 

succesfulde proces omkring implementering af forandringen endte kæden derfor alligevel med at ryge af. 

Dette skyldtes, at mellemledernes manglende initiativ i forhold til at opfordre medarbejderne til at italesætte 

forandringen, så den i højere grad havde mulighed for at blive omsat til praksis, gjorde, at forandringen endte 

med at tabe pusten. Dertil kan vi konkludere, at forandringens store potentiale ikke er blevet udnyttet til-

strækkeligt, hvilket i høj grad peger tilbage på mellemledernes opfattelse af, at forandringen har været en så 

stor succes, og de derfor ikke spiller nogen yderligere rolle i forbindelse med forandringen.   

 

Slutteligt er det vigtigt at pointere, at vores konklusioner er baseret på vores egne observationer, og dermed 

tager vores konklusioner udgangspunkt i de interaktioner, vi har haft med de inddragede respondenter. De 

fortællinger respondenterne har fortalt, har været mellem os og dem, og vi anerkender i den forbindelse mu-

ligheden for, at der kunne være nået andre konklusioner, hvis specialets problemstilling var blevet undersøgt 
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af andre, eller hvis der havde været inddraget andre respondenter. Således er vores konklusioner et øjebliks-

billede af den meningsskabelse, der er blevet skabt mellem os og det undersøgte felt.  
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8. Perspektivering 
	
	
I forbindelse med vores empiriindsamling, både i form af de afholdte interviews og de forskellige interne 

dokumenter vedrørende navneskiftet, er det blevet tydeligt, at der er mange interessante problemstillinger i 

forhold til medarbejdernes meningsskabelsesproces. I det følgende vil vi tage fat på en af de problemstillin-

ger, som undervejs i processen dukkede op i empiriens møde med den valgte teori, hvor vi vil perspektivere 

til andre cases, hvor netop denne problemstilling også har gjort sig gældende.    

 

Gennem udarbejdelsen af specialets 3. analysedel blev det tydeligt, at topledelsen i Ørsted tillagde mellemle-

dernes rolle en særlig stor betydning i forbindelse med forandringen. Ydermere blev det tydeligt, at de inter-

viewede mellemledere ikke selv betragtede deres mellemlederrolle som værende af særlig stor betydning, 

hvilket således åbnede op for en interessant problemstilling. Problemstillingen i forbindelse med de forskel-

lige opfattelser af mellemlederens rolle endte med at få den konsekvens, at der rundt i de forskellige teams 

ikke blev skabt den dialog omkring forandringen, som topledelsen havde en forventning om, der skulle være. 

Derfor kunne vi i specialets 3. analysedel konkludere, at Ørsted ikke har formået at udnytte forandringens 

fulde potentiale. Da vi indsamlede vores empiri, valgte vi at interviewe vores repræsentanter fra topledelsen 

først, da vi således kunne spørge dem indtil de udfordringer, de mente var opstået i forbindelse med foran-

dringen. De to topledelsesrepræsentanter tydeliggjorde gennem interviewene Ørsteds store indsats i forhold 

til at inddrage og klæde mellemlederne på til forandringen, hvorfor vi ikke forventede, at denne problemstil-

ling ville komme til syne. Gennem specialeprocessen fik vi et dybere indblik i de valgte teorier, og det var 

først, da vi begyndte at bearbejde den indsamlede empiri i et samspil med teorien, at vi blev opmærksomme 

på, hvilken afgørende betydning mellemlederens funktion har i forandringssammenhænge. Af den grund har 

vi blandt andet valgt at åbne yderligere op for denne problemstilling i specialets perspektivering, hvor vi vil 

perspektivere til lignende cases med større forandringsprojekter. Her vil vi se på to forskellige måder at ind-

drage mellemledere på i forandringssammenhænge.   

 

8.1 Sonofons nye vision 

Den første case vi har valgt at inddrage, er en case vedrørende Sonofon, som var et teleselskab, der i 2009 

blev opkøbt af Telenorkoncernen (Pjetursson, 2011:113). Sonofon udviklede tilbage i 2001-2002 en ny visi-

on, hvor der fra ledelsens side af også blev lagt mange kræfter i at klæde mellemlederne på i forhold til at 

kommunikere den nye vision videre ud i virksomheden (Pjetursson, 2011:115). Her blev det tydeligt, at der 

ses en stor forskel i måden, hvorpå Sonofon og Ørsted valgte at klæde deres ledere på, til at kunne varetage 

den videre kommunikation af forandringen. I casen slår tidligere kommunikationsdirektør i Sonofon, Karin 
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Skjødt Hindkjær, ned på, at det for dem var vigtigt at starte en dialog med lederne, for at finde ud af, hvilke 

kommunikationsbehov de havde i forhold til deres videre kommunikation af forandringen, og hertil tilføjer 

hun: “Vi begyndte ikke bare hovedløst at producere artikler og lave PowerPoint-shows til lederne” (Hind-

kjær i Pjetursson, 2011:115). Ifølge Hindkjær var det således ikke nok, at lederne var klar til at kommunikere 

den nye vision ud, men i stedet var hun mere optaget af at finde ud af, hvordan de havde tænkt sig at kom-

munikere visionen ud. Derfor fik lederne i Sonofon til opgave at formulere, hvordan de havde tænkt sig at 

omsætte visionen til netop deres område, hvor de efterfølgende fik feedback af den øvre ledelse (Pjetursson, 

2011:115). Dette står således i kontrast til den måde Ørsted arbejdede med at klæde deres mellemledere på i 

forhold til den videre kommunikation af forandringen, hvor der i høj grad blev lagt vægt på at udarbejde 

materiale til lederne, hvor en overvejende del bestod af praktiske informationer omkring navneskiftet, 

Q&A’s samt en opsummering af hovedbudskaberne vedrørende navneskiftet og den nye vision (Bilag 14; 

Bilag 16). I den forbindelse stod det mellemlederne i Ørsted frit for, hvordan de ønskede at kommunikere 

forandringen videre ud i deres teams, hvilket også kan ses som topledelsens måde at udvise en stor tillid til 

mellemlederne. Dette afspejler således to vidt forskellige tilgange i forhold til inddragelsen af mellemlede-

rens rolle i forandringssammenhænge, og der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt Ørsted kunne 

have udnyttet forandringens store potentiale i højere grad, hvis de havde holdt mellemlederne i kortere snor, 

og på den måde havde sikret sig, at mellemlederne evnede at omsætte indholdet af forandringen til praksis. 

 

På den ene side kan der argumenteres for, at Ørsted, med Sonofons måde at inddrage mellemlederne på, ville 

have haft muligheden for i højere grad at skabe nogle dialoger omkring forandringen ude i organisationen, 

og på den måde skabe en mere dialogpræget kultur i Ørsted, som kunne gavne den videre implementering af 

forandringen. Sonofon viser i casen, hvordan de formår at indgå i dialog med mellemlederne, så alt forbere-

delsesmaterialet ikke blot bliver lagt passivt ud til dem, men at der allerede i forbindelse med forberedelsen 

af forandringen, bliver skabt en dialog om forandringen. Med denne tilgang kan der argumenteres for, at det i 

højere grad ville give historien om det nye navn og den nye vision muligheden for at komme længere ud i 

organisationen, og på den måde kunne det have skabt et bedre udgangspunkt for, at der fremadrettet kunne 

skabes flere debatter om forandringen, som kunne få de ledetråde, der for nogle af medarbejderne ikke har 

passet ind i deres forståelsesramme, til i højere grad at give mening. I den forbindelse kunne der for alvor 

opstå en god kernefortælling om forandringen, hvilket også kunne være med til at styrke distinktheden fra 

andre virksomheder og på den måde styrke kulturen i Ørsted. 

På den anden side kan Sonofons måde at klæde mellemlederne på, i forhold til forandringen, også ses som en 

måde at vise en form for mistillid til mellemlederne, idet mellemlederne fik til opgave at: “formulere helt 

klart og tydeligt” (Hindkjær i Pjetursson, 2011:115), hvordan de havde tænkt sig at omsætte den nye vision 

til praksis i deres afdelinger. Dette gav således topledelsen i Sonofon mulighed for at tjekke og godkende de 

fortællinger og de tiltag, mellemlederne havde tænkt sig at benytte i deres teams. I Ørsted havde topledelsen 
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i stedet lagt vægt på det præcist modsatte, hvor de i stedet så en værdi i, at mellemlederne selv fik lov til at 

vurdere, hvad de mente ville være relevant for dem at tale om i deres teams, og at de derfor ikke så en nød-

vendighed i at følge op på, hvad mellemlederne hver især fik - eller ikke fik talt med deres teams om. Der 

kan således stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt topledelsen i Sonofon med deres tilgang har været for sty-

rende, hvor der samtidig kan stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt topledelsen i Ørsted ikke har været styren-

de nok? 

 

8.2 Stolthedens vej tilbage i Carlsberg 

Den anden case vi har valgt at inddrage i specialets perspektivering, er en case om, hvordan Cees’t Hart, der 

blev Carlsbergs nye topchef i 2015, skulle bringe stoltheden tilbage i Carlsberg (Finans.dk, 2018). De for-

skellige ledere i Carlsberg arbejdede i høj grad ud fra deres egne ambitioner og mål, hvilket fik virksomhe-

den til at bevæge sig i mange forskellige retninger. Hart besluttede sig derfor for, at samle de 60 øverste le-

dere i Carlsberg for, i samarbejde med dem, at udvikle en ny strategi og retning, som de sammen kunne be-

væge sig imod. I den forbindelse inviterede Hart de 60 ledere ombord på en båd spækket med Carlsbergs 

logo, hvorefter de sejlede forbi ærkerivalen Heinekens hovedkvarter i Amsterdam (Finans.dk, 2018). Harts 

mål med øvelsen var at få et mere samlet Carlsberg, hvor fællesskabsfølelsen skulle være større, så de sam-

men kunne følge den nyformulerede strategi og bevæge sig i samme retning. Øvelsen var blot én blandt 

mange tiltag, som Hart igangsatte i Carlsberg, hvilket også resulterede i stigninger på alle parametre i med-

arbejdertilfredshedsundersøgelsen, som blev foretaget to år efter, Hart tiltrådte som topchef (Finans.dk, 

2018). 

Carlsberg casen er blandt andet et eksempel på, hvordan det at skabe en stærkere fællesskabsfølelse kan ende 

med at få en afgørende betydning for virksomheden. Det at Hart vælger at sejle forbi Heinekens hovedkvar-

ter, er således også en måde at bruge distinkthed som et aktivt tiltag for at skabe et bedre sammenhold. Den 

historie, der bliver skabt i Carlsberg casen, handler om, at de i Carlsberg må stå sammen for at kunne overgå 

deres konkurrenter. Hertil understreger Hart pointen om, at det at formulere en god strategi ikke er et succes-

kriterium i sig selv, men at det i højere grad handler om at involvere de personer, som skal kommunikere 

strategien videre ud i virksomheden:              

 

“Du kan måske lave en strategi på tre dage med McKinsey eller Boston Consulting Group, vise en 

graf og sige til alle i organisationen: Her er vores strategi. Men hvor effektivt ville det være? Du kan 

også udklække 60 evangelister, der har taget del i at udvikle strategien, og som også er dem, der 

skal implementere den.” (Hart i Finans.dk, 2018) 
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Ved at bruge et udtryk som ‘evangelister’ sætter Hart således også en streg under vigtigheden i, at der sendes 

nogle ledere ud i Carlsberg, som gør det til deres fornemmeste opgave, at fortælle historien om, hvordan 

Carlsberg skal stå sammen for at slå deres konkurrenter, til resten af virksomhedens ansatte. Dette er samti-

dig også med til understrege vigtigheden i, at lederne selv ”køber” historien, og at de selv tror på historien i 

sådan grad, at de evner at overbevise resten af virksomhedens ansatte om, at det netop er den retning, de skal 

gå i. For at sikre, at lederne i Carlsberg ville købe den strategi og retning, som de fremover skulle bevæge sig 

i, var det derfor vigtigt for Hart, at udviklingen af strategien skete i samarbejde med lederne, så strategien 

ikke blot var noget, der skulle presses ned over virksomheden. I forhold til specialets sigte kan der i den for-

bindelse sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt topledelsen i Ørsted har formået at inddrage mellemledelsen i 

så tilstrækkelig en grad, at de selv kan se vigtigheden i at kommunikere forandringen ud? For som Hart også 

selv sætter nogle ord på, så er der flere steps i forbindelse med det at udvikle en ny strategi: “Man kan argu-

mentere for, at vi har gennemført de nemmeste ting. Vi har lagt en strategi, vi har finansieret rejsen, men nu 

skal rejsen i gang” (Hart i Finans.dk, 2018). Der er ingen tvivl om, at den historie, der er blevet skabt om-

kring Ørsteds nye navn, har været en succes i medarbejdernes øjne, men spørgsmålet er, om Ørsted har for-

mået, at klæde deres ‘evangelister’ godt nok på til at kunne fortsætte den videre rejse?     
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Bilag 1 - Interviewguides 

Interviewguide - Repræsentanter fra topledelsen 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Introduktion Fortæl kort om hvad du laver i Ørsted, og hvor længe du 

har været her? 

Hvad har din rolle været i forbindelse med forandringen? 

● Hvad har du været ansvarlig for?

● Hvad har du været involveret i?

Weick 

Den gode historie. 

Hvad er idéerne bag forandringen? 

● Hvad indebærer forandringen?

● Hvorfor har I valgt navnet ‘Ørsted’?

● Hvad er visionen med forandringen?

● Har I nogle konkrete mål I gerne vil opnå

med forandringen?

● Har I opnået nogen af dem endnu?

● Har I tænkt jer at gøre noget særligt, hvis

I opnår nogle af jeres mål?

● Hvad vil I gerne opnå med forandringen?

● Hvilken betydning tror du forandringen får for

Ørsted?

Kan du fortælle lidt om den dag I præsenterede 

forandringen? 

● Hvordan foregik det i praksis?

● Fik alle medarbejdere de samme oplysninger - og

på den samme måde?
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Weick 

Har de fra ledelsens side fokus på at 

fortælle den gode historie? 

Hvad gjorde I jer ellers af tanker omkring det, at skulle 

kommunikere forandringen ud? 

● Hvad var vigtigt for jer i forbindelse med det at

kommunikere forandringen ud?

● Hvad gjorde I for at få medarbejderne til at tage

godt imod forandringen?

● Brugte I de samme argumenter til alle?

Weick 

Hvilke ledetråde giver de 

medarbejderne for at gøre dem 

opmærksom på forandringen? 

Kan du fortælle lidt om de forskellige tiltag I har gjort i 

forbindelse med forandringen? 

● Hvordan har I brugt det nye brand?

● Hvordan gør I medarbejderne opmærksom på

forandringen i deres hverdag?

Hvilken værdi skaber forandringen? 

● Hvorfor er det vigtigt for jer at medarbejderne

synes godt om forandringen?

● Hvorfor er det vigtigt at ledelsen synes godt om

forandringen?

● Hvorfor er det vigtigt at mellemlederne synes

godt om forandringen?

Stacey 

Forventes det at man kan styre 

outcomet af forandringen? 

Hvad forventer I af medarbejderne i forbindelse med 

forandringen? 

● Skal de gøre noget anderledes i deres hverdag?

Hernes 

Har ledelsen skabt en adskillelse fra 

DONG Energy til Ørsted, således 

historien ikke smelter sammen? 

Hvordan oplever du forandringen i hverdagen? 

● Hvad er det samme, og hvad er anderledes i

forhold til da I var DONG Energy?

● Hvad bliver der talt om i dag, som der ikke blev

talt om tidligere?

● Hvordan viser forandringen sig konkret?
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● Hvad ville det første tegn være på at forandringen

gjorde en forskel?

Weick 

Tidligere forandringer. 

Hvis du tænker tilbage på tidligere forandringer du har 

oplevet i løbet af din ansættelse i DONG / Ørsted - 

hvordan er mavefornemmelsen så i forhold til denne 

forandring? 

● Er fornemmelsen den samme som ved tidligere

forandringer?

Hvad er den væsentligste udfordring I står overfor nu i 

forbindelse med forandringen? 

● Er der noget der kan stå i vejen for forandringens

succes?

● Er der noget I er særligt fokuserede på?

● Er der blevet udarbejdet en videre

implementeringsplan af forandringen?

Interviewguide - Medarbejdere 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Introduktion Fortæl kort om hvad du laver i Ørsted, og hvor 

længe du har været her? 

Hernes 

Har medarbejderens tanker om forandringen 

ændret sig gennem den historie, der er blevet 

fortalt? 

Hvad var din første tanke da du hørte om 

navneskiftet? 

● Hvad tænker du nu?

Hvad synes du er godt ved forandringen? 

Hvad synes du er mindre godt ved forandringen? 
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Weick 

Har ledelsen skabt en historisk mening 

gennem handlinger om forandringen? Den 

gode fortælling. 

Ved du hvad idéerne bag forandringen er? 

● Ved du hvorfor de valgte navnet Ørsted?

● Ved du hvem Ørsted er? før

Kan du fortælle lidt om den dag navneskiftet blev 

præsenterede? 

● Hvordan foregik det i praksis?

● Fik alle medarbejdere de samme

oplysninger - og på den samme måde?

● Hvad syntes du om måden forandringen

blev præsenteret på?

● Hvad gjorde særligt indtryk på dig?

● Kan du huske hvad du talte med dine

kollegaer om da efter du havde set / hørt

præsentationen?

Er der forskel på den måde forandringen 

bliver italesat af henholdsvis ledelsen og 

mellemlederne? 

Har din nærmeste leder haft fokus på forandringen 

efter forandringen blev præsenteret? 

● Har din leder holdt en form for

præsentation i afdelingen?

● Hvordan blev forandringen italesat

af din leder?

● Føler du at det var de samme ting

der blev fokuseret på til denne

præsentation som ved townhall

præsentationen?
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Hernes 

Har ledelsen skabt en adskillelse fra DONG 

Energy til Ørsted, således historien ikke 

smelter sammen? 

Hvordan oplever du forandringen i hverdagen? 

● Kan du mærke forskel efter forandringen er

trådt i kraft?

● Tænker du mere på grøn energi nu end du

gjorde før?

● Er du lige så stolt af at arbejde i Ørsted

som DONG Energy?

Stacey 

Har det været muligt for ledelsen af 

planlægge outcomet af forandringen? Ifølge 

Stacey skal forandringerne kunne ses og 

mærkes i dagligdagen - ellers får det ikke 

fodfæste. 

Forventer din leder at du gør noget anderledes efter 

forandringen er trådt i kraft? 

● Gør du noget anderledes?

● Gør din leder noget anderledes?

Hvilken forskel tror du forandringen vil gøre for 

Ørsted? 

Weick 

Hvilke ledetråde oplever i forbindelse med 

forandringen? 

Hvordan bliver du mindet om forandringen i din 

hverdag? 

● Har ledelsen gjort noget for at gøre

opmærksom på forandringen? (App, gaver,

merchandise osv.)

Weick 

Tidligere forandringer kan have en effekt på 

de nye forandringer der sker. 

Hvis du tænker tilbage på tidligere forandringer du 

har oplevet i løbet af din ansættelse i DONG / 

Ørsted - hvordan er mavefornemmelsen så i 

forhold til denne forandring? 

● Er fornemmelsen den samme som ved

tidligere forandringer?
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Interviewguide - Medarbejdere (Engelsk) 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Introduktion Can you tell me briefly what you do in Ørsted 

and how long you have been an employee 

here? 

Hernes 

Har medarbejderens tanker om forandringen 

ændret sig gennem den historie der er blevet 

fortalt? 

What was your first thought when your heard 

about the changing of the name? 

● What do you think now?

What do you think is good about the change? 

What do you think is less good about the 

change? 

Weick 

Har ledelsen skabt en historisk mening gennem 

handlinger om forandringen? Den gode 

fortælling. 

Do you know what the ideas behind the change 

are? 

● Do you know why they picked the

name Ørsted?

● Do you know who Ørsted is?

Can you tell me a little bit about the day the 

name change was presented? 

● How did it happen in practice?

● Did everybody get the same

information - and in the say way?

● What do you think about the way the

change was presented?

● What made a special impression on

you?
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● Do you remember what you talked

with your colleagues about when you

left the town hall meeting?

Er der forskel på den måde forandringen bliver 

italesat af henholdsvis ledelsen og 

mellemlederne? 

Has your immediate manager been focusing on 

the change after the change was presented? 

● Has your manager held some form of

presentation in your team?

● How was the change

articulated by your manager?

● Was your manager focusing

on the same things during his

presentation as at the town hall

presentation?

Hernes 

Har ledelsen skabt en adskillelse fra DONG 

Energy til Ørsted, således historien ikke smelter 

sammen? 

How do you experience the change in your 

everyday work life? 

● Do you feel any difference after the

change has become effective?

● Do you think differently about energy

now?

● Are you as proud of working for

Ørsted as you were for DONG

Energy?

Stacey 

Har det været muligt for ledelsen af planlægge 

outcomet af forandringen? Ifølge Stacey skal 

forandringerne kunne ses og mærkes i 

dagligdagen - ellers får det ikke fodfæste. 

Do your immediate manager expect you to do 

something different in your everyday work 

after the change has become effective? 

● Do you do something different?

● Do your manager do something

different?
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What difference do you think the change will 

make for Ørsted? 

Weick 

Hvilke ledetråde oplever i forbindelse med 

forandringen? 

How do you get reminded of the change in 

your workday? 

● Have the management done something

to raise awareness of the change?

(App, presents, merchandise etc.)

Weick 

Tidligere forandringer kan have en effekt på de 

nye forandringer der sker. 

If you think of previous experienced changes 

in Ørsted - how was your gut feeling this time 

compared to your gut feeling at other changes? 

● Is your gut feeling the same this time?

Interviewguide - Mellemledere 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Introduktion Fortæl kort om hvad du laver i Ørsted, og hvor længe du 

har været her? 

Hvad er dine ansvarsområder? 

● Hvor mange medarbejdere har du ansvaret for?

● Kan du forklare os din rolle overfor

medarbejderne?

Weick 

Har mellemlederne forstået den 

historie, som ledelsen har forsøgt at 

kommunikere ud? 

Hvad tænker du er idéerne bag forandringen? 

● Hvorfor “Ørsted”?

● Hvad er formålet med forandringen?

● Hvad er den nye vision?
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Hernes 

Har mellemledernes tanker om 

forandringen, ændret sig gennem den 

historie der er blevet fortalt? 

Hvad var din første tanke da du hørte om navneskiftet? 

● Hvad tænker du nu? 

 

Hvad synes du er godt ved forandringen? 

Hvad synes du er mindre godt ved forandringen? 

 

 Kan du fortælle lidt om den dag forandringen blev 

præsenteret? 

● Hvordan foregik det i praksis? 

● Fik alle medarbejdere de samme oplysninger - og 

på den samme måde? 

 

Er der forskel på den måde 

forandringen bliver italesat af 

henholdsvis ledelsen og 

mellemlederne? 

Hvad har din rolle været i forbindelse med forandringen? 

● Hvordan er du blevet inddraget? 

 

Føler du at du er blevet klædt tilstrækkeligt på til at kunne 

lede medarbejderne i dit team/afdeling efter de nye 

værdier Ørsted? 

● Har du modtaget noget materiale fra ledelsen som 

en hjælp til at kunne lede medarbejderne efter de 

nye værdier? 

● Hvor hjælpsom var den “pakke” i fik 

tildelt? 

● Har du holdt en præsentation for dit team? 

● Hvad var særligt vigtigt for dig at 

fortælle til den præsentation? 

 

Stacey 

Fokus på lokale interaktioner. 

Har jeres HR-partner haft en rolle i forbindelse med 

forandringen? 

● Hvor ofte taler I med jeres HR-partner? 

● Hvad taler I om? 
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Weick 

Har mellemlederne fokus på at fortælle 

den gode historie? 

Hvis du tænker på dit team/afdeling, hvor meget fylder 

forandringen i jeres hverdag nu? 

● Er det noget I taler om? 

● Hvad bliver der talt om i dag som der ikke blev 

talt om tidligere? 

 

Hernes 

Har ledelsen skabt en adskillelse fra 

DONG Energy til Ørsted, således 

historien ikke smelter sammen? 

 

 

 

Hvordan oplever du forandringen i hverdagen? 

● Kan du mærke nogen forskel fra da I var DONG 

Energy? 

● Tænker du anderledes omkring energi nu? 

● Gør du noget for at medarbejderne tænker mere 

grøn energi? 

● Er du lige så stolt af at arbejde i Ørsted som du 

var i DONG Energy? 

 

Stacey 

Ifølge Stacey skal forandringerne 

kunne ses og mærkes i dagligdagen - 

ellers får det ikke fodfæste. 

Forventer ledelsen at du gør noget anderledes efter I er 

kommet til at hedde Ørsted? 

● Forventer du at medarbejderne i dit team/afdeling 

gør noget anderledes? 

 

Weick 

Hvilke ledetråde giver de 

medarbejderne for at gøre dem 

opmærksom på forandringen?  

Kan du fortælle lidt om de forskellige tiltag der er blevet 

gjort i forbindelse med forandringen? 

● Hvordan har I brugt det nye brand? 

● Hvordan gør I medarbejderne opmærksom på 

forandringen i deres hverdag? 

 

10 



Weick 

Tidligere forandringer. 

Hvis du tænker tilbage på tidligere forandringer du har 

oplevet i løbet af din ansættelse i DONG / Ørsted - 

hvordan er mavefornemmelsen så i forhold til denne 

forandring? 

● Er fornemmelsen den samme som ved tidligere

forandringer?
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Bilag 2 - Oversigt over interviewpersoner 
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Bilag 3 - Interview med Maria Medard Frederiksen 

(Topledelsesrepræsentant) 

Interviewer: I 

Interviewperson: M 

I: De bliver sådan, at jeg primært interviewer, og Cecilie supplerer. Så kan vi lytte ekstra godt. 

M: Yes, det er bare fint. 

I: Så hvis du vil starte med lige kort, at fortælle lidt om hvad du laver her i Ørsted, og hvor længe du 

har været her. 

M: Ja, det kan du tro. Jeg er ansvarlig for det der hedder Global Talent and Performance, som er vores 

HR udviklingsfunktion, og vi er en del af en samlet HR-funktion, som også hedder People & 

Development. Og i Talent & Performance er vi 25, der arbejder med forskellige dele af vores 

HR-udvikling. Vi har et team, der sidder med kommunikation og Employer Branding, så har vi et 

team der sidder med Learning & Performance Management, og et der sidder med Recruitment globalt, 

og så et der sidder med vores sundhedsstrategi, og så endelig har vi et analytics og Projects team, som 

lige nu arbejder med dels vores analytics, og vores digitalisering af HR, og vores 

digitaliseringsstrategi. Jeg har været i DONG Energy, nu Ørsted, i 7,5 år. 

I: Vil du så fortælle lidt om din rolle, i forbindelse med det her skifte til Ørsted? 

M: Ja, jeg var ansvarlig for planlægningen af den interne lancering. Og det vil sådan helt kort sige det, 

der handlede om og planlægge og koordinere hele afsløringen overfor medarbejderne. Så altså 

hvordan vi fik fortalt medarbejderne det her, på en god måde, og hvordan kunne vi få medarbejderne 

engageret i det nye brand. Det er den korte udgave af det. Så var jeg sådan ved siden af det også 

ansvarlig for, hvad det så skulle betyde for vores employer branding indsatser, for jeg er generelt også 

ansvarlig for vores employer branding, så det var selvfølgelig også noget vi sideløbende arbejdede 

med, og også for det vi kaldte den interne udrulning i HR, hvilket vil sige at jeg også havde et ansvar 

for at sikre, at alt havde vi ligesom havde af dokumenter af forskellig art i HR, som der stod DONG 

Energy på, så hvordan vi sikrede, at der kom til at stå Ørsted på det. Og det gjaldt jo alt lige fra 

ansættelseskontrakter til forskellige powerpoints, forskellige HR-værktøjer, forskellige online 

systemer osv. 
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I: Ja. Hvad har ideerne bag forandringen været? 

M: Altså selve brandskiftet er jo noget, der længe har ligget og puslet lidt. Og der er faktisk flere ting 

i det. Altså hvis vi tager selve navnet DONG Energy, så kom det jo tilbage fra fusionen i 2006, hvor 

der var fem energiselskaber, der dengang fusionerede og man valgte navnet DONG Energy, som det 

samlede navn for virksomheden. Siden da er der sket meget med vores virksomhed, og vi er blandt 

andet blevet væsentligt mere globale. Vi er rigtig store i England nu, og vi har faktisk tæt på 1000 

medarbejdere i England, hvilket jo er mange for vores størrelse virksomhed. Vi er også kommet ind i 

USA nu og en lang række andre lande. Og der er jo det med DONG, at det har en lidt uheldig 

betydning på forskellige sprog, blandt andet engelsk, norsk og det har det vist nok også på dansk. Det 

betyder lidt forskellige ting, men især på engelsk er det ikke så heldigt. Og derfor er det noget, der har 

puslet. Men det i sig selv var ikke nok til at gøre det, for det at skifte navn er jo, som I nok selv kan 

forestille jer, det er ikke noget man bare lige gør. Jeg er måske ikke den helt rigtige at udtale mig om, 

hvorfor man gjorde det, men det kan I jo også læse op på. Men hvis jeg bare skal sige det med mine 

egne ord, så handlede det jo i endnu højere grad om den strategiske nye retning, som vi jo satte med 

brandskiftet, hvor vi solgte vores Olie & Gas forretning fra, og har en ny vision, som er en verden der 

udelukkende kører på grøn energi, og en fuldstændig klar strategi der sigter imod at vi skal være et 

rent grønt energiselskab. Og der kan man sige, at DONG brandet, som jo oprindeligt står for Dansk 

Olie og Naturgas, hvor brandet i sin helhed med sine mørke, røde, sorte farver - det var et olie brand. 

Og jeg synes at det er vigtigt at sige, at vores olieforretning har tjent os rigtig, rigtig godt igennem 

årerne. Det har været en rigtig vigtig del af vores forretning. Altså da jeg startede i DONG, der var det 

vores pride, og de klarede det rigtig godt. Men man har jo ligesom valgt det her strategiske skifte, og 

siger, at vi vil som virksomhed noget andet. Vi vil gerne satse på den grønne energi. Vi vil gerne gøre 

verden til et bedre sted, der udelukkende kører på grøn energi, fordi det har så stor betydning for 

klimaet, at vi får gjort noget der. Så på den måde er det et ret stort skifte, og derfor var brandskiftet 

vigtigt for vores identitet som virksomhed. Det var vigtigt ligesom at få et brand der matcher den 

vision. 

I: Men nu når du selv siger identitet, hvad indebærer sådan en forandring så for det interne? 

M: Jamen det har kæmpe stor betydning. På mange planer. Altså hvis man starter med det helt 

grundlæggende, så har jeg jo lige vist jer nogle resultater fra vores klimamåling, og der har vi rigtig 

rigtig flotte resultater. Vi er faktisk det, man kalder ‘best in class’ når vi sammenligner os med andre. 

Nu har I set den mere generelle benchmark, men hvis vi sammenligner os med andre store 
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virksomheder, som bruger den samme type undersøgelse som os, så ligger vi helt i top. Så vi er 

heldige at have ekstremt engagerede medarbejdere, men det er også fordi vi passer godt på dem. Det 

vil også sige at, når man som medarbejder er glad for sit arbejde, så kan du ikke undgå, at du fortæller: 

‘jamen jeg arbejder i DONG Energy’. Og det der med at man nu pludselig skal til at sige: ‘jamen jeg 

arbejde i Ørsted’. Det er jo ikke sådan bare lige. For der er noget emotionelt forbundet med navnet og 

brandet - det er en del af identiteten. Det er lidt banalt sagt, men det er jo ligesom hvis I lige pludselig 

skulle have et andet navn, det ville også være mærkeligt for jer og jeres omgivelser, pludseligt at 

skulle gå og fortælle alle, at: ‘nu hedder jeg forresten Camilla’. Selvfølgelig kan det lade sig gøre, og 

det kan faktisk være, i vores tilfælde, en mulighed for ligesom at få et brand og et navn, som i meget 

højere grad reflekterede vores egen selvopfattelse. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi er en 

virksomhed med ekstremt høj stolthed, og vi er en virksomhed, som har opnået ekstremt flotte 

resultater. Men vi er jo også en virksomhed, som er mødt af mange fordomme fra vores omverden - 

især her i Danmark, hvor vi jo er en meget kendt virksomhed. Så vi har noget arv med os på den 

måde. Og det er klart mit indtryk, at nu her hvor medarbejderne har fået fortalt hele den her historie, 

og har forstået hvorfor, så er der mange der egentlig har sådan lidt en følelse af, at nu arbejder man et 

sted, hvor de her ting hænger sammen - bedre sammen. Altså det vi viser til vores omverden, er sådan 

som vi føler os, og at det vi gerne vil opnå, hænger sammen. Og for mig er identitet selvfølgelig 

virksomhedens værdier og kultur, men det er også vores image. Det er en kobling af de ting. 

 

I: Hvorfor så lige Ørsted? Vi har selvfølgelig læst om det i brochurerne, men hvordan kommer det 

navn lige på banen overhovedet? 

 

M: Jamen der var en ret omfattende proces med at finde det rigtige navn. Det er ikke så nemt at finde 

et godt navn til en stor virksomhed, for det skal jo være et navn der ikke allerede er taget, så det er 

ikke så nemt. Så der var rigtig mange navne i spil, og lige præcis Ørsted blev faktisk fundet på af en af 

vores medarbejdere, som var inspireret af Ørsted og hans opfindelser og hans nysgerrighed på naturen 

osv., som så foreslog det navn. Og af de navne der klarede den juridiske test, der var det det navn, som 

ledelsen bedst kunne lide, som bestyrelsen så godkendte. 

 

I: Hvad er så visionerne for forandringen? Har I nogle konkrete mål I gerne vil opnå? Også som 

måske er mindre end, at hele verden skal køre på grøn energi. 

 

M: Der er flere forskellige mål alt afhængigt af, hvilken vinkel man tager på det. Men i forhold til 

medarbejderne, så er det klart, at vi gerne vil have, at medarbejderne skal være engagerede i brandet. 

De skal være stolte over det. Og helt grundlæggende i forhold til den måde vi tilrettelagde processen 
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på, så var nummer 1, at de skulle forstå hvorfor, og de skulle bakke op om det. Men også at de hurtigst 

muligt skulle få den her følelse af, at det stadigvæk er, eller måske i endnu højere grad nu, at det er 

deres virksomhed. Så det at skabe et højt brand engagement blandt medarbejderen, det var vores 

vigtigste mål. 

 

I: Har I opnået det? 

 

M: Nu lavede vi jo klimamålingen lige efter det var blevet meldt ud, og der var der jo allerede et flot 

fremskridt at spore. Det er jo sådan med de her målinger, at det er svært, når man kigger på den 

samlede skare af medarbejdere, så er det svært at rykke, på de her overordnede parametre. Og det her 

med at vi faktisk rykkede ‘omdømme’ med hele tre point, det er faktisk rigtig godt - også når det er så 

kort tid efter. Så på den måde, så er det godt tegn på, at vi er på vej i den rigtige retning. Det havde 

været rigtig rart, at lave sådan en måling nu også, men det gør vi ikke, vi laver den først igen til 

September, og der håber vi selvfølgelig at vise, at det har haft en endnu mere positiv effekt. Så det er 

den rent kvantitative dokumentation jeg har. Det jeg så har derudover, det er at vi har fulgt rigtig 

meget op. I HR er vi organiseret sådan, at vi har vores centrale funktion, og så har vi HR partnere der 

arbejder ude i forretningen, som hver dag sidder sammen med forretningen og snakker med 

forretningen - det vil sige både ledere og medarbejdere. Og de er jo sådan lidt vores øjne og ører, og 

som vi spørger ind til, hvad det er de oplever, og hvad det er de hører, og så giver de feedback til os. 

Det vi har hørt, er overvældende positivt. Vi har også samlet op i vores kommunikationsafdeling, som 

jo også får henvendelser, og det har virkelig været over al forventning så godt som medarbejderne har 

taget imod det. Det har det. 

 

I: Okay. Så gør I sådan noget for, at fejre at det hele har været så positivt? Det er jo ikke så konkret 

sådan, at nu har I nået det her mål. 

 

M: Altså det var jo sådan, at det var d. 2. oktober, hvor vi fortalte det, og så var det d. 6. november det 

i praksis trådte i kraft. Og der mandag d. 6., der var der lagkage til alle medarbejderne, og der fejrede 

vi det på den måde. Den helt store fejring den valgte vi jo at tage allerede, da vi afslørede det d. 2. 

oktober, for det var ligesom sådan den rigtigt store dag. Og I skal jo ikke tage fejl af, at medarbejderne 

har jo gået og spurgt til det her i lang tid, og medierne har jo skrevet om det, så det var jo ikke lige 

som om, at det kom fuldstændig ud af den blå luft. Jeg tror ikke, at du finder nogen virksomheder, 

som havde en bedre case for at ændre navn. Altså vores navn stod oprindeligt for Dansk Olie & 

Naturgas, og det er vigtigt at jeg får sagt oprindeligt, for man kan heller ikke komme helt væk fra, at 

det var det, som det oprindeligt stod for, og det er bare ikke det vi er mere. Nu er vi en grøn 
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virksomhed, og vi har en ny vision, så det var helt klart det rigtige tidspunkt at gøre det på. Og det 

hjælper jo også rigtig meget, jeg tror ikke, at der er nogen der sådan stiller spørgsmålstegn ved selve 

rationalet i det. Altså der er jo selvfølgelig altid nogen som vil sige: ‘nå, hvorfor så lige Ørsted’, og 

det skal man jo selvfølgelig lige vænne sig til. Jeg plejer sådan lidt at vende den om og sige: ‘jamen, 

hvis ikke Ørsted, hvad så - hvad skulle vi så hedde?’. Og jeg har ikke hørt nogen komme med et godt 

alternativ, så det er jo også sådan lidt et check spørgsmål. Men vi har ikke sådan på den måde fejret en 

succesfuld implementering. 

 

I: Eller sådan nogle delmål eller sådan noget? 

 

M: Nej, det har vi faktisk ikke. 

 

I: Altså i princippet kunne man jo godt have lavet nye visioner i DONG Energy, men hvad tror du så 

forskellen fra at sige: ‘vi laver nye visioner i Ørsted’, i stedet for nye visioner i DONG Energy? 

 

M: Når I ser den video, som jeg har givet jer, så vil I se at Henrik Poulsen han starter jo selvfølgelig 

med de første slides han har, som jo selvfølgelig er i DONG Energy farver og i DONG Energy brand. 

Og så skifter de så over til de nye, og den visuelle forandring er ekstrem stærk. I skulle prøve at finde 

nogle af vores gamle publikationer, og så nogle af de nye - det er så stærkt, at man sådan kan mærke 

det nede i maven. Det er bare noget helt andet. Og jeg tror på, at den der visuelle effekt, den har 

virkelig stor betydning, fordi det sender jo nogle signaler. Det skal man bare ikke undervurderer - 

farver og logo det sender nogle signaler om, hvem du er som virksomhed. Og vi havde enormt meget 

brug for at sende nogle andre signaler, som der i højere grad udtrykte, hvem vi er, og hvad vi gerne 

vil, som er meget mere positivt, som er meget mere ‘bold’. Altså vores tre designprincipper er: bold, 

optimistic og inventive. Og det er sådan de tre ting, som vi virkelig gerne vil ud og sige til 

omverdenen. Vi er bold - vi tør at gå foran i den grønne energi transformation. Vi er optimistic - vi 

tror på, at det er muligt at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Og hvis I ikke 

allerede ved, hvor stor effekt det potentielt kan have, så skulle I tage og se Al Gores film - det er altså 

virkelig store ting ,vi snakker om. Og så er vi inventive - vi er også en virksomhed, der bygger på 

innovation, nyskabelse og vi er jo lykkes med virkelig at lave nogle banebrydende ting, når man 

kigger tilbage, og er markedsledere i dag på offshore vind, men faktisk også på nogle af vores 

biomasseteknologier. Så de tre ting var jo ligesom de tre ting, hvor vi tænkte: ‘det er sådan vi ser os 

selv, og det er også sådan, vi gerne vil have at omverdenen ser os’. Og det kunne det gamle brand 

ikke. Det kan det nye. 
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I: Ja. Vil du så fortælle lidt om den dag, hvor I launchede det hele - hvordan det foregik i praksis. 

 

M: Ja. Altså for os der var bag linjen, der var der jo rigtig meget arbejde op til det, og noget af det, 

som jeg og mit team havde brugt rigtig meget energi på, det var at sikre, at vi havde ledere på alle 

lokationer, som var klædt på til, at stå for den her dag. For vi har medarbejdere på 56 forskellige 

lokationer - dem flyver man ikke bare lige ind til Gentofte, fordi man vil fortælle dem noget, så det 

var selvfølgelig med videotransmission, og derfor var det vigtigt for os, at det ikke bare blev, at hvis 

man sad på et lille kontor, eksempelvis vores kontor i Malaysia, hvor de er 60 medarbejdere, og der 

var det vigtigt for os, at de ikke bare følte, at de bare tændte fjernsynet på et show, og så bare slukkede 

igen, og så var det det, og så havde de set på noget, der foregik i Gentofte. Så vi havde gjort rigtig 

meget ud af at sikre, at der var en leder på alle lokationer, som tog imod medarbejderne, og som var 

med til at fortælle den her historie. Og der var pyntet op, så der var festligt alle steder - uanset hvor 

man sad. Så det var en af de vigtigste kriterier. Så vi brugt rigtig lang tid på at finde de rigtige 

personer på alle lokationer og klæde dem på til at varetage den her rolle. Så var der selvfølgelig gjort 

rigtig meget ud af de store lokationer og her i Gentofte i særdeleshed. Der var pyntet op, og der var 

lavet scene, og der var et hav af teknik folk klar, for det er ikke bare sådan lige at lave transmission til 

56 lokationer, og skulle skifte mellem at vise slides og vise en prescender og vise forskellige ting, så 

det havde vi nogle eksterne folk til at hjælpe os med. Og på selve dagen der sker der det, at kl. 08.00 

der sendte vi en SMS til alle medarbejdere i alle lande - undtagen USA, de fik også en SMS, men fik 

den separat fra deres egne ledere, men det var simpelthen pga. tidsforskellen. Så de fik en særskilt 

SMS og en særskilt behandling. Men alle andre passede med, at tidszonen var indenfor almindelig 

arbejdstid, så de fik en SMS kl. 08.00. De vidste på forhånd, at der ville være, det som vi kalder for et 

townhall, og de vidste at Henrik Poulsen ville fortælle noget om fremtiden, men de vidste ikke, hvad 

det handlede om. Så kl. 08.00 får de en SMS om, at vi har besluttet os for at ændre navn, og at de kan 

høre mere på det her townhall møde senere på dagen. Og det valgte vi at gøre på den her måde både 

med hensyn til, at så kunne vi invitere nogle medier på besøg, for det var vi selvfølgelig interesserede 

i, og for at give medarbejderne spænding, så de kunne tænke: ‘hold da op, jeg må hellere komme til 

det her townhall, og gad vide, hvad navnet er’, og forhåbentligt skabe sådan en spændende vibe 

omkring det. Så det var faktisk den primære årsag til, at vi valgte den her lidt todelte afsløring. Så da 

de kommer til det her townhall møde, så ved de sådan set godt, at det de skal have at vide, det er at vi 

skal have et nyt navn. Og der møder man op på den lokation, hvor man arbejder på. Der var nogle 

enkelte, eksempelvis dem vi har siddende i Malmö, de kørte til Virum, hvor deres nærmeste kollegaer 

sidder, for at være en del af festlighederne der. Så har vi det her townhall, hvor det er vores CEO 

Henrik Poulsen der fortæller og forklarer, og viser forskellige ting. Han viser blandt andet vores nye 

film, ‘Love your home’, som I sikkert har set. Jeg kan i øvrigt fortælle jer, at den er blevet den 2. mest 
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populære biografreklame nogensinde i Danmark. Det er en af de film der er rigtig vigtige i forhold til 

at fortælle omkring vores nye vision og herunder også navneskiftet. Så den viste han, og så viste han 

en film omkring Ørsted, og hvorfor vi har valgt det navn. Og så viste han en designpræsentation, hvor 

man virkelig får lov til at se det nye design. Og så fortalte han selvfølgelig hvorfor osv. Da det 

townhall var færdigt, så sendte vi den her mail, som jeg også har delt med jer, til alle med 

personaleansvar i virksomheden, hvor vi giver dem nogle slides, sådan så vi klæder dem på til også at 

kunne være med til at fortælle den her historie. Og det er jo klart med sådan noget her - vi er jo en 

børsnoteret virksomhed, og derfor kan man ikke fortælle sådan noget up-front til mange mennesker. 

Så derfor havde vi jo en periode lige op til, hvor vi havde involveret nogle ledere som sagt på hver 

lokation, men vi havde ikke involveret alle ledere, for det kunne vi simpelthen ikke. Det ville være for 

mange at involvere. Så derfor var der nogle rammer der, som vi var nødt til at arbejde indenfor. Men 

vi ville selvfølgelig gerne have lederne med ind for at hjælpe os med at fortælle historien omkring, 

hvorfor det var vigtigt for os at skifte navn, og for at støtte medarbejderne igennem den her 

forandringsproces. Og det var derfor, vi havde lavet det her lille kit til dem, som vi sendte ud, og som 

gav dem en mulighed for også at kunne svare på nogle spørgsmål fra deres medarbejdere, for ligesom 

at hjælpe os med at kommunikere. Og ellers kommunikerer vi også rigtig meget via vores intranet. 

Der havde vi et helt site og massevis af artikler omkring hvorfor og det ene og det andet. Og 

derudover også den her folder, som I også har fået. Derudover var der også en gave til alle 

medarbejdere, som bestod af dels en kaffekop og en drikkedunk med det nye logo, så de ligesom 

havde lidt i hånden der havde brandet, men også så det ligesom matchede med historien om, at vi ikke 

skulle bruge papir og plastik kopper, men at de fik deres egne. Og så fik de et gavekort til vores nye 

webshop med brandet sportstøj, som de kunne vælge en gave fra. Så det var ligesom gaven på dagen 

til medarbejderne. Det var vigtigt for os også at gøre det her til en fejring af medarbejderne. For os var 

det også for at vise, hvor langt vi var nået, og vi ville godt anerkende medarbejdernes store bidrag til 

det. Så det var rigtig vigtigt for os at den her dag først og fremmest blev en fejring af medarbejderne. 

Det skulle føles som en stor og vigtig dag. 

 

I: Så ellers når I kommunikerede forandringen ud, hvad var så ellers vigtigt for jer? 

 

M: Altså når vi kommunikerede til medarbejderne? 

 

I: Ja. 

 

M: Jamen først og fremmest at det var det der med, at de skulle føle, at det også var en anerkendelse 

af dem. Og så var det selvfølgelig vigtigt for os, at de forstod rationalet i det. Men det var også vigtigt 
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for os, at de kunne mærke det. Det der med at få den der, jeg tror, at vi kalder det for en ’wow’ 

oplevelse – det var noget af det vi decideret planlagde efter. Vi ville gerne have, at de stod og tænkte: 

’wow’. Og noget af det som var fantastisk, som I også vil se på videoen, men vi havde gjort os en 

masse overvejelser omkring, hvordan de ville reagere, når vi afslørede navnet, og vi havde indstillet 

os på, at der nok ville blive lidt tavshed. Men så havde vi ligesom tænkt at, når vi så ligesom begyndte 

at vise nogle af de der flotte videoer, så kommer det, så skal de nok kunne mærke det. Men det der 

faktisk skete da han viste det, det var at medarbejderne begyndte at klappe – helt vildt. Og jeg stod ret 

tæt på scenen, og jeg fik faktisk tårer i øjnene, fordi det var sådan helt overvældende. Nu havde vi jo 

gået og planlagt det, og vi havde selvfølgelig gjort alt hvad vi kunne, men vi havde ligesom tænkt: ’ej, 

de skal jo nok lige vænne sig til det’. Og så klappede de bare, og man var sådan helt: ’hold da op’. Så 

det var for os der sådan havde brugt mange kræfter på at planlægge det, så var det ret stort faktisk. Det 

var det. 

 

I: Har I så lavet nogle konkrete tiltag efterfølgende, for sådan at få medarbejderne til at forstå og 

kunne lide forandringen? 

 

M: Altså vi har gjort meget mindre, end vi havde regnet med for at være helt ærlig. Vi havde planlagt 

daglige møder i dagene efter, hvor vi skulle have samlet op på reaktionerne, og vi endte med at aflyse 

det hele, for der var bare ikke noget. Og det er ikke dermed sagt, at hvis I går ud og snakker med en 

masse medarbejdere, at I ikke kan finde nogen, der siger et eller andet, for det tror jeg altid at man 

kan. Det var meget overvældende og positivt, medarbejderne tog imod det. Og jeg tror, at der er 

forskellige ting i det. Jeg tror, at det handler rigtig meget om, at der var mange medarbejdere, der dels 

havde regnet med det, men som måske også havde håbet på det i virkeligheden. Vi havde en rigtig 

god case for det. Og så tror jeg selvfølgelig også, at det havde noget at sige, at vi er heldige at have en 

meget engageret virksomhed og meget loyale medarbejdere. Og så har vi en kanon dygtig CEO. Han 

var rigtig rigtig dygtig til at præsentere det. Det har altså også rigtig stor betydning. Det er han altså 

virkelig dygtig til. 

 

I: Hvordan har I så brugt det her nye brand? 

 

M: Altså nu er det jo alle vegne. Og vi bruger det i rigtig mange sammenhænge. Det er så fedt at se. 

Lige nu kører vi innovation games, og hvis I kigger ud i vores store atrium, så hænger der en masse 

plakater for det. Den måde farverne bliver brugt på, og den måde vi kommunikerer på, som også har 

fået en revitalisering. Vi kommunikerer meget mere i øjenhøjde og meget mere kækt vil jeg sige. 

Altså det er en helt nye måde at kommunikere på. Og det er det der virkelig kommer til live. Vi er i 

20 



gang med også at planlægge en ’Ørsted day’, som skal være på den anden side af sommerferien, hvor 

alle medarbejdere og deres familier bliver inviteret til sådan en hel dag. Og det er jo også sådan et 

sted, hvor vi kommer til at vise brandet frem, kan man sige. Så det der er sjovt nu, det er jo vække det 

til live og bruge det i en masse sammenhænge. Vi kørte en kampagne omkring immunforsvar, hvor 

man skulle tænke over sit immunforsvar her i efterårsperioden og i forbindelse med 

influenzavaccinationen og dels få en masse vitaminer, men også ved at sørge for at have god 

håndhygiejne og så sørge for at blive hjemme, hvis man er syg. Og det er en kampagne vi kører hvert 

år, men i år der kom den altså til live på en helt anden måde, fordi vi har nogle helt andre billeder vi 

kunne bruge, og vi har nogle andre farver, og det gjorde faktisk bare, at sådan en kampagne får bare et 

mere livsbekræftende udtryk. Der kan det her brand, og det her design bare noget andet end vi kunne 

før. Og det er jo det, der som for os, som HR funktion er rigtig sjovt, for det gør det meget nemmere 

for os, at komme ud med de gode og positive budskaber, som vi gerne vil, når det rent faktisk er 

understøttet af nogle dejlige positive farver og i en stil og en tone, som er mere umiddelbar og mere i 

øjenhøjde. Så jeg synes faktisk, at det er blevet meget nemmere for mig at lave mit arbejde i forhold 

til at fortælle de budskaber, vi gerne vil ud med end det var før. Vi vækker brandet til live ved at 

fortælle rigtig meget omkring, hvad der sker, når vi er ude og fortælle om brandet. Vi har fået lavet 

sådan en lille jordklode ude i vores aula, hvor man kan trykke på og se, hvordan er nu klimaet på de 

forskellige dele af kloden, og hvor er det nat, og hvor er det dag. Det er bare et eksempel på nogle af 

de ting vi sådan gør, for sådan hele tiden at prøve på at engagere medarbejderne i det nye brand. Vi 

har lanceret en helt ny sportstøjskollektion – vi har jo en meget markant sundhedsstrategi, og der er 

rigtig mange medarbejdere, der gerne vil have brandet sportstøj. Det er ligesom også med til at gøre, 

at de føler sig som en del af holdet. Så det er rigtig mange små ting vi er i gang med. Vi er også i gang 

med at renovere vores reception, hvor vi er ved at redesigne den, så den kommer til at stemme overens 

med det nye brand. Vores møbler ude i det store rum er også blevet opdateret, så farverne matcher. Så 

der foregår rigtig mange ting faktisk. 

 

I: Hvordan gør I så konkret for medarbejderne, så de i hverdagen skal tænke på Ørsted i stedet for 

DONG Energy. 

 

M: Det er faktisk rigtig mange af de ting, jeg fortæller nu her, for det er jo det, der er med til at de 

oplever det hele tiden. Vi har jo også fået nyt intranet, som også er fuldstændig redesignet – både i det 

visuelle, men også i måden man bruger det på. Det er selvfølgelig også noget der betyder meget for 

mange medarbejdere. Men det er det der med, at man ser det, og man oplever det. Alt hvad vi laver, er 

jo i det nye design. Og så uploader vi selvfølgelig en masse historier på vores intranet omkring, hvad 

der sker, og hvordan det bliver taget imod. 
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I: Hvis du nu skulle prøve at sætte dine egne ord på det, hvorfor er det så, at det er vigtig for jer, at 

medarbejderne checker ind i det nye navn. Det er jo også ”bare” et navneskifte, vil nogen måske sige. 

 

M: Det betyder rigtig meget for det tilhørsforhold man har til sin arbejdsplads. Og man kan sige: ’ja, 

det er bare et navn’, men vi havde jo 5500 medarbejdere, der lige pludseligt skulle vænne sig til at 

sige noget andet, når de tog telefonen, som skulle indtage ny telefonsvarerbesked, som skal sige noget 

andet til familiemiddage, når de skal fortælle, hvor de arbejder. Og det er ikke en lille ting. Det skal 

man lige vænne sig til. Man identificerer sig jo med vores arbejdsplads, og jeg har jo været har i 

mange år, og jeg er stolt af at arbejde for DONG Energy, så selv for mig har det været svært at vænne 

mig til det. Så det er en stor forandring, og det er helt vildt vigtigt for medarbejdernes motivation og 

deres loyalitet og deres tilhørsforhold at de rent faktisk identificerer sig med den virksomhed de 

arbejder for. Der er brandet jo ligesom en væsentlig del af vores identitet, så derfor er det helt 

afgørende for os, at medarbejderne er stolte af det, og kan identificere sig med det, og er engagerede i 

det. Og derudover så betyder det også meget for medarbejderengagementet at man føler sig, som en 

del af noget større og man tror på, at man arbejder for noget større, og at man brænder for den vision, 

som firmaet har. Og derfor har det også været vigtigt at få fortalt den nye vision og få engageret 

medarbejderne i den. Det har bare en kæmpe stor betydning for engagementet. Så det er rigtig vigtigt. 

 

I: Kan I se det på engagementet? Hvordan kan I mærke det? 

 

M: Nej, altså vi er jo en stor virksomhed, så det er jo vores årlige måling, der er den der fortæller det. 

Og der skete jo en lille fremgang fra et ellers meget højt niveau og også en stor fremgang på det her 

parameter. Den her undersøgelse er som sagt lavet lige efter, så vi håber selvfølgelig, at næste år, så 

kan vi se det endnu tydeligere. 

 

I: Hvad forventer I så af medarbejderne i forbindelse med forandringen? Skal de gøre noget 

anderledes i hverdagen? 

 

M: Den omstilling jeg sådan har beskrevet, og det vi har ændret vores måde at kommunikere på, det 

har vi en forventning om, at det også smitter af på medarbejderne. De kommunikerer jo også i 

hverdagen - både med hinanden og nogen af dem også med andre udadtil. Så det forventer vi 

selvfølgelig, at de tager til sig, og at de er med til at kommunikere i det nye brands ånd. Og så 

forventer vi selvfølgelig også, at de tager det til sig, og at de er stolte af det, og at de gerne vil fortælle 

den gode historie om, hvem vi er som virksomhed og som arbejdsplads. 
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I: Kan du prøve at konkretisere lidt, hvor forskellene ligger fra da I var DONG Energy, og når I nu er 

Ørsted sådan i hverdagen? 

 

M: Altså vi er den samme virksomhed, så det er ikke sådan, at der for den enkelte medarbejder er en 

stor ændring, i den måde de arbejder på. Det er klart, at det var en stor omstilling. Stort set alle 

medarbejdere producerer jo en eller anden form for dokumenter løbende, og hvis man så har nogen 

der skulle bruges fremadrettet, så skulle de lige laves om, og det fik de så noget hjælp til. Der var 

nogle praktiske ting i omstillingen, men ellers så er vi den samme virksomhed, men vi har bare et 

brand nu, der matcher den måde vi ser os selv på. Jeg tror jeg sagde til nogen på et tidspunkt, at det er 

lidt ligesom den teenager, der får taget bøjlen af, og kommer første dag i gymnasiet - det var lidt den 

følelse vi sad med: ‘prøv at se nu, det er altså sådan her vi er’. Det var lidt sådan det føltes. 

 

I: Kan du så mærke, om der bliver talt om nogle andre ting nede på kontoret, end der gjorde før? 

 

M: Afhængigt af hvem man lige snakker med. Det er klart, at hele den grønne dagsorden, den er 

ekstremt inspirerende og spændende. Det har vi jo arbejdet på før, men nu er det klart, at nu kan man 

for alvor sige: ‘jeg arbejder altså i en virksomhed, der virkelig kæmper for at gøre verden til et bedre 

sted at være’, og det betyder altså rigtig meget. Noget af det vi har oplevet, det er at medarbejderne 

begynder at tage ansvar og tage ejerskab og have fokus på, at nu skal vi da også sørge for, at vi selv er 

grønne, og vi skal da også sørge for, at vi sparer på energien. Og vi skal da også sørge for, at vi passer 

på miljøet. Og de stiller spørgsmålstegn ved nogle af de ting, vi gør, og om vi nu gør det på den 

optimale måde. 

 

I: Er det noget I har oplevet i forbindelse med skiftet - at der er kommet mere fokus på grøn energi? 

 

M: Ja, men det er også noget vi havde forudset ville komme. Det var noget vi havde planlagt, at vi 

ville se på alt hvad vi gøre, og hvilken miljø impact det har, og hvor vi kan optimere. Og der er 

allerede blevet sat nogle ting i værk. Så det er klart, at vi selv skal gå foran. 

 

I: Måske er det allerede sket, men hvad er de første tegn på, at forandringen gør en forskel? 

 

M: Tænker du intern? 

 

I: Ja, primært internt. 
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M: For det er klart, at i forhold til det eksterne, så er der jo masser af tegn. Men jeg vil sige, at det jeg 

primært kan svare, det er vores klimamåling. Men jeg kan ikke sige det sådan fuldstændig klart. Der 

tror jeg, at I skal ud og snakke med nogle medarbejdere omkring, hvad de oplever. For jeg kan jo godt 

sige en masse ting fra mit synspunkt, men det er klart, at jeg arbejder jo også med det, så der tror jeg 

at I skal spørge nogle medarbejdere. 

 

I: I forhold til tidligere forandringer, har I sådan haft den samme mavefornemmelse med den her 

forandring - har det bare gået meget lettere? 

 

M: Vi var meget mere nervøse den her gang. Altså den største anden forandring, jeg har været med til, 

det var da vi implementerede nogle nye værdier, eller principper som vi kalder det. Og det var også en 

stor proces, men slet ikke at sammenligne med det her. 

 

I: Men hvad så med da I skulle sælge Olie & Gas? 

 

M: Det havde jo været undervejs i lang tid. Det havde været kommunikeret ud lang tid før det skete. 

Det var også et stort projekt, men det var meget de medarbejdere i den del af forretningen, som vi 

havde behov for at tage os godt af. Det var også en forandring for alle andre, og det skulle også 

kommunikeret ud. Men det kan slet ikke sammenlignes. Det er større end noget som helst. Måske det 

der kommer nærmest, var fusionen i sin tid. Den var jeg ikke en del af, men jeg kan forestille mig, at 

det var noget tilsvarende af niveau af hvad det her har været. 

 

I: Er der noget, hvor du tænker, at det kan stå i vejen for, at det her bliver en succes? 

 

M: Det er virkelig for let at sige nej. 

 

I: Men ellers så tænk på da I startede? 

 

M: Altså inden var vi meget optagede af, hvordan medarbejderne ville tage imod det. Det gjorde vi os 

også mange overvejelser omkring. Det var vi også meget nervøse omkring. Det er klart, at hvis 

medarbejderne ikke havde taget positivt imod det her, så havde det været en katastrofe. Og vi havde 

været nervøse for, om der ville komme en negativ reaktion. Og vores realistiske forventning var, at det 

nok ville komme til at tage noget tid, at få dem over - altså vi troede at det ville komme til at tage 

meget længere tid. Så vi var meget positivt overraskede. Og jeg tror også, at det som sagt handlede 

24 



meget om, at designet er så flot. Det tror jeg var noget, der virkelige gjorde indtryk. Og også det at der 

var en rigtig god grund, og det var ikke helt uventet. 

 

I: Men har I så noget, som I særligt fokuserer på nu, som I skal have planlagt mere fremadrettet? 

 

M: Jeg ville gerne sige, at det var der, men som sagt - vi havde planlagt rigtig mange ting, som vi 

skulle gøre, og som vi skulle samle op på. Og det er jo ikke fordi, vi ikke gør noget, men vi kunne ret 

hurtigt se, at det faktisk var helt okay at: ‘go back to business as usual’, og så at vi ligesom tænker det 

ind i alt, hvad vi gør. Vi har ikke decideret behov for de store målrettede initiativer. Altså jeg havde da 

også regnet med, at vi skulle ud og engagere lederne af flere omgange, men det har slet ikke været 

nødvendigt. 

 

I: Er det gået fint med lederne - og også med den pakke som I sendte ud til dem? Er det blevet taget 

godt imod? 

 

M: Det er klart mit indtryk, men vi har ikke lavet en struktureret opfølgning på, om de har fået holdt 

præsentationen. Vi har ligesom ladet det være op til dem selv at vurdere det. Men feedbacken har 

været meget positiv. Men jeg er selvfølgelig også interesserede i at høre, hvad I finder ud af, når I 

snakker med nogen om det. 

 

I: Så det har været vigtig for jer, at mellemlederne med personaleansvar tog godt imod det? 

 

M: Ja, helt klart. Vi tror meget på ledelseskommunikation. Vi er en stor virksomhed, og vi kan godt 

skrive noget på intranettet, men det vigtigste for os det er, at mellemlederne føler sig klædt på til at 

fortælle historien videre. 

 

I: Den samme historie som I har kommunikeret ud? 

 

M: Ja, det tror jeg er rigtig vigtigt. 

 

I: Hvorfor tror du, at det er vigtigt? 

 

M: Jamen fordi det er dem, der er sammen med medarbejderne hver evig eneste dag, og det er dem, 

der kender deres medarbejdere. Vi har jo ekstremt mange meget forskellige medarbejdergrupper på 

tværs af vores virksomhed. Så det der med, at oversætte kommunikationen til noget der giver mening 
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for medarbejdernes hverdag. Altså noget vi helt grundlæggende appellerede til mellemlederne om at 

gøre, det var jo at fortælle noget om, hvad det her betyder for vores hverdag - og lave den 

oversættelse, hvor det bliver konkret. Og det var meget forskelligt, hvad det betød. For nogen betød 

det, at de skulle have nyt arbejdstøj, for nogen havde man en masse dokumenter, der skulle opdateres, 

nogen havde nogle kunder, de skulle tale med. Meget forskelligt hvad det betød afhængigt af, hvor 

man sad henne. Så det tror jeg på, er helt afgørende.  
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Bilag 4 - Interview med Rikke Hansen (Topledelsesrepræsentant) 
  

Interviewer: I 

Interviewperson: R 

  

I: Jamen vi kommer ude fra CBS, og studerer Human Resource Management, vi skriver om jeres 

skifte fra DONG Energy til Ørsted. Og hvis du gerne vil være anonym i opgaven, så imødekommer vi 

selvfølgelig det. Kan du ikke starte med at fortælle lidt kort om, hvad det er du laver herude, og hvor 

længe du har været her? 

  

R: Ja, jeg har været her i 3 år og en lille sjat. Jeg kom fra Deloittes marketingafdeling, hvor jeg var i 

11 år. Jeg sidder med HR-kommunikation - dvs. alt kommunikation fra People & Development og ud 

i afdelingen, til ledere og til medarbejdere. Så jeg informerer om alle vores årsprocesser via mails, 

leder nyhedsbreve via artikler på intranettet. Derudover hjælper jeg også på større 

forandringsprojekter. Mit første projekt var faktisk at hjælpe med udrulningen af de nye guiding 

principles, der kom, da jeg startede. 

  

I: I lavede nogle nye? 

  

R: Ja, så der lavede jeg workshopmateriale, som alle ledere og teams arbejde med. Og så f.eks. sådan 

noget som navneskiftet har vi indtaget projektledelsen af i vores team. Så sådan nogle projekter har vi 

også haft. I dag sidder jeg også med hele employer branding delen, og arbejder på, hvordan vi skal 

positionere os - især over for business studerende på Handelshøjskolen. Der synes vi er et stort gab 

imellem hvor attraktive vi synes vi er, og hvordan vi bliver opfattet. 

  

I: Okay. Kan du fortælle lidt mere om, hvad din rolle har været i forbindelse med navneskiftet? 

  

R: Jeg blev faktisk informeret omkring et år forinden, om at DONG Energy skulle skifte navn, og jeg 

fik ansvaret for at projektlede, hvor Maria har haft det overordnede ansvar, så har jeg haft 

projektlederollen i forhold til at være med til at lægge strategien sammen med den arbejdesgruppe, der 

blev nedsat, hvor der var en repræsentant fra intern kommunikation, en repræsentant fra brand 

experience og en repræsentant fra corporate branding. Vi har været en lille tæt arbejdsgruppe, der har 

mødtes rimelig tit op til launch, og så har vi også hver tredje uge haft kollegaer med fra udlandet via 

video fra Tyskland og UK, for at få deres input på, hvad det var vi skulle adressere på vores 

materialer. Så vi var sådan en lille taskforce. I starten var der meget planlægning omkring, hvilke 
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aktiviteter der skulle til, og hvilke overordnede budskaber der skulle ud, og hvad storyline skulle 

være. Og jo tættere på vi kom, jo mere praktik kom der i det også: ‘hvordan skulle det forløbe, 

hvordan når vi vores mål, hvordan får vi medarbejderne til at tage ejerskab og føle den her 

‘wao’-følelse, som vi havde en idé om, at de skulle have’. Det har vi haft rigtig mange snakke om - 

hvordan vi får det ind under huden, og hvordan får vi skabt forståelse for det her navn, hvad er det for 

en historie vi skal fortælle. Så det har vi haft rigtig mange snakke om, og så har vi været oppe hos 

styregruppen og præsentere vores produkter, som skulle hjælpe til på den rejse. 

I: Når du siger styregruppen, hvem er det så præcist? 

R: Det var hele den gruppe, som så skulle vurdere alle vores materialer. Og det er alt de har været 

inde over faktisk. Vi har eks. lavet noget materiale til lederne, som de skulle have lige da navnet var 

blevet offentliggjort, så der trykkede vi på en knap, og så blev der sendt materiale ud til ledere i alle 

lande, hvor de fik en powerpoint præsentation, så de kunne tale med deres teams. Det var så 

forskellige versioner til Tyskland og UK og Danmark. Så der var nogle forskellige materialer, og en 

kæmpe lang Q/A på 6 sider, tror jeg at vi nåede op på, som vi arbejdede med lige indtil sidste øjeblik. 

Hvor vi arbejde med: ‘hvad er historien, og hvordan sikrer vi, at alle fortæller den samme historie, og 

har svarene på alle de lavpraktiske spørgsmål. For jo tættere vi kom på selve launch, jo mere kommer 

der også spørgsmål som: ‘hvad gør vi med ID kort?’. Så der skifter fokus faktisk lidt fra 

historiefortællingen til at vi skal have hverdagen til at fungere fra dag 1. 

I: Ja. Kan du fortælle lidt om, hvad idéerne bag forandringen er? 

R: Altså overordnet har det jo handlet om, at vi skulle have et navn der matchede hvem vi er. Og det 

har der jo været en del om i pressen allerede, og det er jo også noget man havde snakket om internt: 

‘nå, hvad sker der nu’ og ‘det som DONG Energy står for - er det nu det rigtige for os?’. Så der har 

været et rimelig klart rationale for det, hvor navneskiftet jo egentlig bare er et symbol på det skifte, 

som virksomheden har været igennem, og som medarbejderne har været utrolig meget onboard på. Og 

Henrik Poulsen har jo også gjort sit til at få medarbejderne onboard. Han har holdt flere townhalls, 

hvor han har fortalt om den her strategiske rejse, som vi er på. Så på den måde kom navneskiftet ikke 

helt uventet. Folk havde det måske sådan: ‘hvorfor lige det navn’ og ‘nå, var det lige nu det skulle 

ske?’. Men det var ikke sådan et chok, for der havde jo allerede været mange spekulationer omkring, 

at det ville give god mening at skifte navne. Da jeg hørte navnet i sin tid, så tænke jeg: ‘really?’. Men 

jeg havde jo heller ikke fået historien, jeg hørte jo bare navnet. Og så tænkte jeg på alt det der med: 
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‘hvorfor et ø?’, og alle de der spørgsmål, som alle andre havde. Da det blev fortalt den der dag, så var 

der jo feststemning og folk var jo helt vilde og hujede. Så det gik meget lettere, end jeg havde frygtet. 

  

I: Vi fik også videoen på et USB stik, så vi har set præsentationen. Og der kan vi også se, at folk 

begyndte at klappe, og Maria sagde også sidst, at hun blev helt rørt, da hun oplevede det. 

  

R: Ja, det var jo aldrig helt til at forudse, hvordan de egentlig ville reagere. For der er især mange i 

Danmark, hvor DONG Energy har en affektion. Og vi tænkte meget på, hvordan de nu ville reagere, 

og: ‘er vi nu den samme virksomhed’ og ‘skifter vi også værdier’ og ‘hvad er det egentlig det 

indebærer det her?’ - ‘er det en anden virksomhed jeg kommer til at arbejde i’. Der gjorde vi meget ud 

af også at sige, hvad det var vi ville fortsætte med. Vores kultur er noget af det vi værner om, og vores 

guiding principles er noget af det vi værner om - og de fortsætter med at være de samme. Også for at 

skabe noget tryghed. 

  

I: Ja okay. Kan du fortælle lidt mere om, hvad det er forandringen indebærer? 

  

R: For den enkelte er der jo ikke den store forandring i hverdagen udover at de skal skrive Ørsted i 

stedet for DONG Energy. For vores kultur og værdier er de samme. Så er der selvfølge nogen, 

eksempelvis dem der har job, hvor de taler meget med kunderne, hvor de skal svare på mange 

spørgsmål. Men for de fleste er det jo business as usual. Det er jo ikke sådan, at navneændringen gør 

sådan at de skal gøre noget andet end de gjorde før, eller at det påvirker deres arbejde på en anden 

måde. Vi har selvfølgelige en opgave hos os, for vi skal opbygge et employer brand med et nyt navn. 

Men det er jo helt særligt. For de allerfleste medarbejdere der er hverdagen jo den samme, som den 

altid har været. Men med nye farver og med et nyt navn, som mange tænker passer fint til den vi er. 

  

I: Kan du fortælle lidt om navnet ‘Ørsted’, og hvorfor I har valgt det? 

  

R: Det er jo efter H.C. Ørsted, men det er jo ikke bare ham som person, men noget af det som han 

stod for - hans nysgerrighed og hans vilje til at gå nye veje, hans optimisme og det at være innovativ. 

Og det er jo det vi gerne vil associeres med. Og så er der det der med at Ø’et faktisk er et asset, fordi 

det har det økologiske og det skandinaviske præg, og det er en konversation starter. Det er også den 

historie vi fortæller. Vi kommer til at lancere en innovation award på Aarhus universitet. Og der 

bruger vi faktisk også vores navn og det som H.C Ørsted stod for. Det er netop det vi gerne vil 

fremme blandt studerende - evnen til at tænke ud af boksen og gå nye veje. 
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I: Hvad er det for et projekt? 

  

R: Det er et nyt projekt. Det er ikke offentligt endnu, men vi kommer til at uddele en innovation 

award til studerende, der har tænkt ud af boksen i forhold til at løse deres opgaver på en nye måde. 

Enten sammensat noget teori på en ny måde eller har gjort noget for Aarhus universitet, som har 

forbedret studielivet for deres medstuderende. Og der bruger vi H.C. Ørsted. Det er det vi gerne vil 

fremme. Vi vil gerne fremme nye Ørsted’er, hvis man kan sige det sådan. Den nysgerrighed og 

kreativitet, der ligger hos folk. Evnen til at tænke ud af boksen i bund og grund. 

  

I: Har I nogen konkrete mål, I godt vil opnå med forandringen? 

  

R: Vi havde et mål for selve udrulningen i forbindelse med launchen, som hed, at vi gerne ville 

påvirke stoltheden af at være en del af virksomheden. Og der kan vi allerede se - nu kan jeg ikke lige 

tallene på stående fod, men vi nåede i hvert fald målene. Vi havde tænkt, at vi bare gerne ville nå 

målene i år i forbindelse med det survey, der kommer til at køre til efteråret. For vi kørte jo surveyet 

lige efter launchen, så vi tænkte: ‘ej, det skal nok lige bundfælde sig’. Men der har vi kunne se en 

virkelig positiv impact på stoltheden over at være en del af Ørsted. Så det var vores interne mål, som 

vi arbejdede ud fra. 

  

I: Havde I andre mål? 

  

R: Nej det var faktisk vores primære mål. Det er det mål vi kunne måle på, det er de tal vi har i vores 

survey. 

  

I: Vi har også set surveyet, og kunne også godt se, at der var mange parametre I var gået frem på 

allerede. 

  

R: Selvfølgelig har det også påvirket mange andre parametre, men vi tænkte, at det nok var det der 

kom tættest på. Om vi havde fået forklaret historien godt nok omkring hvem vi er. 

  

I: Nu er det jo stadig ikke så lang tid siden, at det blev præsenteret, men har I på nogen måder fejret 

endnu, at I har nået det mål, som I havde sat? 

  

R: Nej, vi fortæller altid om det, når vi har gode resultater i vores medarbejder survey, og der nævnte 

vi det faktisk også specifikt, at vi kunne se, at stoltheden var gået frem. Men ellers fandt vi det ikke 
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rigtigt på det tidspunkt, for det var lige efter det var blevet præsenteret. Det kan godt være, at vi 

kommer til at holde en 1 års fødselsdag eller et eller andet. 

  

I: Ja. Hvad vil I på sigt gerne opnå med forandringen? 

  

R: Altså med det nye navn? 

  

I: Ja? 

  

R: Altså selve navneforandringen er jo egentlig bare en refleksion af vores strategi om at skabe en 

verden der kører på bæredygtig energi, og det er jo det det, der er vores helt overordnede vision. Og vi 

har en vision om vækst, kraftig vækst - også internationalt vækst, og det tænker vi at det her navn 

også skal hjælpe os til. Og vi har en klar position nu. Før i tiden var vi måske bare et energiselskab 

blandt andre. Nu har vi en fuldstændig klar grøn profil, og det tænker vi, er fremtiden. 

  

I: Hvilken betydning tror du forandringen vil få for Ørsted på sigt? 

  

R: Jamen jeg tror at det vil blive lettere for os at komme ud på markedet, og jeg tror at det bliver 

lettere for os at tiltrække dygtige medarbejdere, for vi har en helt klar vision om, at skulle tiltrække de 

dygtigste medarbejdere. Og vi kan allerede se, at det er en vision, der vækker begejstring - også blandt 

vores målgrupper. Folk er vildt stolte over at være en del af virksomheden og de har virkelig taget det 

til sig. 

  

I: Hvordan kan I mærke, at de har taget det til sig? 

  

R: Det kan man bare mærke sådan. Det kunne man mærke den dag vi præsenterede det. Det kan vi se 

i vores survey. Når vi eks. skal have folk med ud på karrieremesser og engagere sig i sådan nogle 

aktiviteter, så er det simpelthen så let at få folk til at stille op. Og folk er virkelig begejstrede for at 

være en del af den her virksomhed, så der er virkelig et gap for os der arbejder med employer 

branding i forhold til, hvordan man bliver opfattet. Uanset hvem du taler med herinde, så vil de 

udtrykke begejstring for den vision vi har. 

  

I: Kan I mærke tydelig forskel fra det da I var DONG Energy? 
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R: Ja. Og det er ligemeget hvem vi taler med. Vi taler med mange mennesker, hvor vi spørger dem: 

‘hvorfor er det fedt at arbejde i IT lige præcis i Ørsted’ eller ‘hvorfor er det fedt at arbejde med finans 

lige præcis hos os?’. For det er jo nogle af de indsigter, som vi skal bruge, når vi skal ud og fortælle 

markedet, hvorfor de skal vælge os som arbejdsplads. Og der kan man bare se den begejstring, vi har 

den der fælles mission, som de sagde nede i IT, da jeg talte med dem for kort tid siden. Der er næsten 

sådan en NGO stemning. Det er faktisk nogle spørgsmål, som vi får når vi er ude på karrieremesser, 

om vi er en NGO, fordi der er den der klare mission. Så det er noget man er stolt af. Men det var man 

også allerede med DONG Energy. Da jeg fik job her i sin tid, der overraskede det mig, hvor meget 

stolthed der var over at være en del af virksomheden. Der er et meget klart værdisæt her, og det er 

faktisk bare blevet endnu stærkere med skiftet til det nye navn. Så det var ikke sådan, at folk ikke var 

stolte før, men omverden var ikke så imponeret. Vi har jo været rigtig meget i medierne i forbindelse 

med alle mulige sager med eksempelvis Goldman Sachs og alt muligt. Så der har virkelig været et gap 

mellem når man kommer ind i virksomheden og så hvordan man bliver set udefra. Lige for tiden er 

der et positivt fokus på Ørsted i medierne - lige hvis vi ser bort fra den navne retssag. Men pludselig 

er der fokus på de gode regnskaber og på grøn energi, hvor det før i tiden har været på Goldman Sachs 

og på konspirationsteorier. 

  

I: Kan du fortælle lidt om den dag, hvor navnet blev præsenteret? Selve dagen. 

  

R: Ja. Det startede faktisk allerede om morgenen, hvor vi sendte SMS’er ud til alle medarbejdere. Vi 

havde aldrig prøvet det før, og nogen fik flere SMS’er og sådan. Men vi synes, at det var så stort, så vi 

synes godt, at vi kunne retfærdiggøre, at gøre noget helt nyt som det her med at sende en SMS ud til 

alle. Vi har jo en del der er udkørende, som ikke sidder på kontor, så vi synes, at det var vigtigt, at alle 

var en del af det her. Så der sendte vi fra kl. 08.00 en SMS ud - lige så snart pressemeddelelsen var 

kommet ud, så fik vi heads up om, at vi kunne begynde at sende SMS’erne ud til alle om at vi ville 

skifte navne, og at det ville blive en festdag. Og folk fik de der SMS’er på lidt forskellige tidspunkter, 

så pludselig kunne man høre ‘kling, kling’ rundt omrking. Og der blev virkelig talt om det nede i 

kantinen, og folk snakkede om: ‘ej gud, gad vide hvad det bliver’. Men der var ikke nogen der 

lækkede navnet, og det var helt utroligt, for der var vildt mange på den her insiderliste, som vidste det. 

Men så startede det ud med, at Henrik startede ud med at fortælle historien. Han laver sådan en meget 

fin storyline, og ret hurtigt præsenterer han navnet, og alle begynder at klappe. Og det var en kæmpe 

lettelse. Og så var der bare virkelig en feststemning eller sådan en koncertstemning med folk der 

hujede, og der var balloner der faldt ned. Vi havde virkelig lavet mange generalprøver på det. Og så 

var der bare lækker festmiddag til alle med specialiteter fra vores forskellige lokationer for at vise, at 

vi er en international virksomhed. Bagefter launchede vi et site på vores intranet, hvor man kunne gå 
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ind og finde svar på alt muligt praktisk. Folk er meget interesseret i praktiske ting som: ‘hvad sker der 

nu med min parkeringstilladelse?’. Selvfølgelig kunne man også læse historien og se videoen derinde, 

men der kom rigtig mange spørgsmål, som de sad og svarede på oppe i kommunikation. Alle fik også 

en gave, for alle har været med til at skabe det vi har nået. Så alle fik en sustainable kop og et 

gavekort til noget sportstøj der var brandet med det nye navn. Det var igen for at vise medarbejdernes 

betydning. Det er dem, der har skabt det, som vi er blevet. 

I: Hvordan ude på de andre lokationer - de fik selvfølgelig en SMS, men var der nogen happening ude 

hos dem? 

R: Ja. For det var faktisk et af vores store læringspunkter fra vores IPO (børsnotering), at udenfor 

syntes de lidt at de kiggede ind på en fest, der foregik i Gentofte. Så man sad ude på 

Svanemølleværket og kiggede ind på en videoskærm, og så kunne man se, at de festede inde i 

Gentofte. Så vi havde gjort rigtig meget ud af at udpege ambassadører ude på de forskellige lokationer 

inden. Deres rolle var at tage over efter Henrik havde præsenteret det. Og så skulle de forklare: ‘hvad 

betyder det her så for os?’. I UK relaterede ambassadøren det til deres strategi, og hvad det betyder for 

UK, og hvordan det ville gøre det lettere for dem på deres rejse. Og på nogle af værkerne dykkede 

man mere ned i, at de nu ville få nyt arbejdstøj. Så de havde fået talepapirer til forslag til, hvad de 

skulle sige, men de kunne selv få lov til fuldstændig at skræddersy det, som de havde lyst til. Men der 

var nogen, der tog ordet og stilte sig op på en ølkasse, og sikrede sig at de fik velkomstgaver, og 

sikrede sig at der var pyntet op alle steder, og der var lavet frokost og kage og alle de der ting. 

I: Så det var der alle steder? 

R: Ja, det var der alle steder. Og så var der selvfølgelig forskellige pakker. Der var eksempelvis 

forskellige dekorationspakker alt afhængigt af om man var en stor eller en lille lokation, så man ikke 

stod fuldstændig omgivet af balloner i hele lokalet, så det havde vi skaleret. Men det var faktisk et 

stort arbejde at få de her ambassadører klædt på. Vi havde seancer, hvor de selvfølgelig kunne stille 

alle deres spørgsmål, så de vidste fuldstændig, hvad det var, der foregik og rationalet bag det, så de 

kunne forklare medarbejderne det på en ordentlig måde. 

I: Hvordan rent praktisk arbejdede I med at klæde dem på? 

R: Jamen det gjorde vi gennem BU’erne (Business Units), så ham der var operationel chef for 

Windpower hjalp med at formidle det til alle hans ledere, så det var den vej igennem. Og så havde vi 
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selvfølgelig repræsentanter fra os med, som var med til at forklare det. Så der havde vi nogle seancer, 

hvor de blev klædt på. Så det var sådan et kaskaderingssystem, hvor de fik materiale, som de kunne 

bruge til deres ledere, og de fik materiale, som de kunne bruge til deres medarbejdere. Så vi havde et 

kæmpe ansvar for at finde ud af, hvem der havde ansvar for hvem - også for at sikre os, at der ikke var 

nogen medarbejdere, der pludselig blev glemt i det her kæmpe puslespil. Og vi fandt ud af, hvor vildt 

mange små lokationer vi har. Nogle slog vi sammen, hvor vi bad nogle om at køre til andre lokationer. 

Også for at skabe en feststemning. Det er svært at have en rigtig fest, når man sidder fem mennesker. 

Så vi prøvede at bundte dem lidt, og vi huskede at takke dem der var kørt til andre lokationer. De 

havde fuldstændige manuskripter allesammen, men de havde fuldstændig frihed til at lægge det fra sig 

og holde deres egen tale. 

  

I: Har du på fornemmelsen, at der var nogen der gjorde det? 

  

R: Det ved jeg faktisk ikke. Men vi har bare generelt fået positiv feedback og vi har ikke hørt den der 

kritik, som vi fik i forbindelse med IPO’en, at vi var alt for Gentofte centric. Det var vores 

børsnotering. Der havde vi en kæmpe fest også, og der var pyntet op over det hele, og der blev talt 

ned, og vi havde bestyrelsesformanden ude. Men på de andre lokationer sad de og kiggede med på en 

skærm, og kunne se på festen i Gentofte, så det har vi gjort alt for, at det skulle være en fælles fest. 

Det er faktisk det største arbejde vi har lavet. Det handlede om at mappe alle dem som var chefer. 

  

I: Hvad har I ellers gjort jer af tanker i forhold til det at skulle kommunikere forandringen ud - hvad er 

det der har været særligt vigtigt for jer? 

  

R: Det var at skabe tryghed omkring, hvad forandringen egentlig indebar. Altså for de fleste var 

hverdagen fortsat uændret, og vores værdigrundlag er uforandret. Vi ser ud på en anden måde, vi har 

et nyt navn, men hverdagen er den samme, og det har vi gjort meget ud af at fortælle. Så det er ikke 

fordi de skal gøre noget anderledes. Den er jo ikke ligesom hvis man havde lavet et nedskæring, der 

påvirkede dem personligt. Det kan godt være, at det er en stor forandring med et nyt navn, men for 

den enkelte medarbejder er det jo ikke fordi deres hverdag bliver anderledes. Altså i vores afdeling 

synes vi jo at det er helt vildt stort, men for mange medarbejdere er det bare: ‘jamen nå, nu hedder vi 

Ørsted. Nu har jeg en anden kontrakt, hvor der står Ørsted på’. Der har vi gjort meget ud af at fortælle, 

at alt vil være det samme, at de vil have samme vilkår og at de bare vil få en ny kontrakt, hvor der står 

et nyt navn på. Så vi har faktisk og gjort en del ud af at nedtone forandringen. At så er forandringen 

heller ikke større. Det var noget andet hvis vi skulle arbejde på en ny måde eller skabe en ny kultur, 

men det er ikke det der er tilfældet. 
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I: Når man ser på stoltheden - ved du så, om det er noget der sådan har kørt op og ned eller er det 

noget som har været stabilt, som så er gået lidt op? 

  

R: Altså det vil man kunne se i vores people matter survey resultater. Jeg har indtryk af, at det har 

gået roligt opad, og så har det fået et hak opad. Men der må tallene tale for sig selv. Der ville jeg 

måske kigge på, hvordan tallene har set ud de sidste fire år lige præcis på det parameter. 

  

I: Kan du prøve igen at sætte nogle flere ord på, hvad I gjorde for, at medarbejderne skulle tage godt 

imod det - hvad I sådan slog ned på? 

  

R: Jamen det var sådan set at få fortalt historien - at få fortalt ‘hvorfor’. Hvad er grunden, hvorfor har 

vi valgt det her navn osv. Også for at imødegå nogle af de her barrierer, som eksempelvis: ‘hvordan 

udtaler man navnet i udlandet’. Der har vi f.eks. lavet en video, hvor vi laver sjov med det. Altså vi 

har italesat nogle af de barrierer vi så, som: ‘nu når vi skal være internationale, hvorfor har I så valgt 

et Ø?’. Så sådan nogle barrierer har vi forsøgt at italesætte. Oprindeligt havde vi en lille taskforce, 

som skulle holde øje med, hvordan stemningen var og så kunne vi imødegå det gennem 

kommunikation, hvis vi nu hørte, at der blev talt rigtig meget. Vi havde nogen ude, eksempelvis 

HR-partnerne, som skulle holde øje med, hvad det var folk talte om, og hvad det var de bekymrede sig 

om. Men så var der ikke noget, og folk var faktisk generelt glade og havde taget historien til sig. Vi 

fik en masse lavpraktiske spørgsmål, men vi fornemmede ikke gennem vores HR-partner netværk, at 

der sådan var bekymringer eller modvilje. Så den der task force blev faktisk ret hurtigt nedlagt. Og så 

fortsatte vi selvfølgelig bare kommunikationen og fortalte omkring, hvordan medierne har taget imod 

det og hvordan kunderne har taget imod det. Så der har ikke været så mange bekymringer. Det er 

egentlig gået ret smooth. Så har det handlet meget om at skulle klæde lederne på, så de kunne forklare 

det til medarbejdere. At få lederne med på rejsen. Derfor valgte vi jo også på dagen at sende en del 

materiale ud til lederne, som de kunne bruge til at tale ud fra i deres teams. Og det var både lige at 

recap historien, men så var det også at svare på alle mulige lavpraktiske spørgsmål. 

  

I: Vi har fået tilsendt den pakke de fik, kan du huske flere af de elementer, som var i det? 

  

R: Ja der var noget, man kunne uddele til kunder, det er så en ting - hvorfor skifter vi navn nu. Men så 

var der en powerpoint, som man kunne holde på et teammøde, med et recap af de vigtigste budskaber, 

og så var det noget lavpraktisk, hvordan skifter vi arbejdstøj og ID kort, alle de spørgsmål som dukker 

op. Så var der den her kæmpemæssige Q&A, som voksede og voksede, den sendte vi faktisk også ud 
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til alle dem, som var værter ude på lokationerne. De fik dem før, så de var klædt på, det var jo en ret 

stor gruppe. Og de havde jo flere spørgsmål, og spørgsmål til vores svar, så arbejder vi jo videre med 

det udfra hvad de kom med, så vi kunne sende en endelig version ud til lederne og havde 

imødekommet mange af de spørgsmål de så også havde. 

  

I: Hvornår var det meningen at lederne skulle afholde præsentationen? 

  

R: Det kunne de holde fra på dagen og så 14 dage frem, så udover det iværksatte vi noget, der hedder 

Ørsted Challenge, hvor man kunne melde sig til - vi havde faktisk over 46%, langt flere end hvad jeg 

havde forventet - svare på spørgsmål, hver uge fik man 5 spørgsmål, som gik lige fra ‘hvorfor har vi 

kaldt os Ørsted’ til ‘Hvad er vores mål i 2020 inden for kul’ alle mulige spørgsmål, og der var rigtig 

mange som var med på det faktisk. Og dystede i mod hinanden, det var ligesom for at det skulle være 

en præsent. Stadigvæk fra vi loungede og rent faktisk rullede det ud en måned efter, så det var i den 

periode, sådan at der var noget, og ikke bare tsunami af kommunikation og så hørte de ikke noget, og 

så lige pludselig skiftede vi, men vi valgte at sige at det store er når vi afsløre navnet, og ikke når vi 

implementere det og sætter det op forskellige steder. Så det var der vi valgte at lægge det meste af 

indsatsen, og så havde vi ligesom (Appen) for at få det ind under huden, gentage det og få det ind på 

en lidt sjov og underholdende måde. 

  

I: Den App er en af de tiltag i har gjort, er der andre tiltag i har gjort efterfølgende? 

  

R: Så har det været artikler på intranettet, der behandler sådan, ja ikke andet egentlig. 

  

I: Hvorfor tænker i det er vigtigt at gøre de her ting efterfølgende? 

  

R: Igen for at recappe de fleste har brug for at høre budskaberne flere gange, og nogen vil helst læse 

det, nogen vil helst lege det og nogen se en video. Så også for at imødegå at der er flere forskellige 

måder at optage kommunikation på. Det appellerede bare til en overraskende stor gruppe, det der med 

at lege det lidt ind, altså gentage budskaberne igen fordi det er jo rigtig mange budskaber, som bliver 

serveret på sådan en dag, så på den måde med Appen, der får man budskaberne doseret hen over den 

næste måned. Der er det små skvulp, i stedet for at der på selve dagen bare er bombarderet, med alt fra 

strategi, til praktik hvis lederne valgte at holde den mere praktiske information. 

  

I: Er der andre ting i deres hverdag, som ellers minder dem om at nu er det Ørsted og ikke DONG 

Energi. 
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R: Så er det mere rent visuelt, screensavers og alle pauseskærme, sådan nogle ting. Så kunne de se 

hvis der er opdateret, skiltene er blevet skiftet og flagene er blevet skiftet og alting. 

  

I: Hvilken værdi synes du forandringen skaber?  

  

R: Den har skabt et større match mellem, hvem vi er og hvad vi kommunikere. Jeg synes navnet viser, 

meget bedre hvem vi egentlig er og det gør vores arbejde nede hos os meget lettere, når vi skal forklar 

omverden, hvem vi er når vi har et navn og et brand, som matcher værdierne og strategierne i 

virksomheden. Så der er egentlig bare blevet gjort op med det mitch match der var mellem navn og 

brand. Vi havde et sort og rødt brand, hvor der indgik ord som olie og gas, som bare ikke passede til 

vores virksomhed, vi er ligesom vokset ud af navnet. 

  

I: Tror du det har været med til at gøre det lettere? 

  

R: Ja det tror jeg, og jeg klappede i hænderne, hver gang medierne sagde ‘skal de ikke snart skifte 

navn’. Fordi de giver os jo rationalet også internt, fordi medarbejderne bliver jo inspireret når 

medierne begynder at skrive om, ‘skal de ikke snart skifte navn’ - så længe de ikke skrev hvad det var, 

så så jeg det faktisk som en positiv ting? 

  

I: Så var i allerede videre fra DONG Energi inden i skiftede navn? 

  

R: Jeg tror alle begyndte jo tænke, jo mere der var i medierne ‘om vi ikke snart skulle skifte navn’, og 

‘hvorfor har de det navn’, ‘nu er de ikke længere det og nu har de solgt det, nu er det bare et 

spørgsmål om tid osv.’. Det læser medarbejderne jo også, så på den måde, var rationalet på plads fordi 

man tænker også mega stor investering i at skifte navn, der skal virkelig være et rationale for det. 

  

I: Måske virker det lidt simpelt, men kan du prøve at sætte nogle ord på, hvorfor det er du synes 

vigtigt at medarbejderne synes godt om sådan en forandring som denne her? 

  

R: Det er jo dem som er vores allervigtigste ambassadører, når de går ud til deres netværk og fortæller 

om hvordan det er, så er de jo vores vigtigste ambassadører. Vi kan se nok så meget, men det er 

Corporate nyheder, og det er dem som har den største troværdighed. Så det er ekstremt vigtigt at 

medarbejderne er on board, med sådan noget her. Det er også derfor, det var prioriteret, som en af 

vores vigtigste målgrupper, det var medarbejderne. Hvis ikke du har dem med, så nytter det ikke 
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noget, at vi går ud og laver kæmpe store kampagner eksternt, og noget af det vi kommer til arbejder 

mere med, er faktisk også at aktivere vores medarbejdere mere som ambassadøre.  

  

I: Hvorfor er det vigtigt, ledelsen synes det er en god ide også? 

  

R: Jamen ellers så klinger det hult, hvis vi ikke har en bannerførere, som går forrest og synes det er en 

god ide. Så har Henrik Poulsen bare, det vil man opleve når man er her, ærligt så kendte jeg ikke 

Henrik Poulsen inden jeg startede, men det kommer man meget hurtigt til, han er sådan lidt en 

Rockstjerne herinde, og han har en kæmpe opbakning og folk synes han er vildt skarp og har kæmpe 

tillid til ham. Så er han faktisk også ret sjov og underholdende på en scene, og det gør jo bare tingene 

meget letter. Så med ham som bannerførere, så tror jeg han kan få folk overbevist om de fleste ting. 

Det var det samme da vi havde gang i principles, de blev rigtig hurtig taget imod, da han sagde vi 

skulle have nye grundprincipper. Det var faktisk også let, så vi har en rigtig god bannerfører i ham. 

  

I: Hvorfor er det så særligt vigtigt at mellemlederne også synes det er en særlig god ide? 

  

R: Fordi det er dem som skal oversætte det, og i bund og grund har de jo kæmpe betydning for, hvad 

medarbejderne mener, hvis deres ledere ikke synes, det her er en god ide, så kommer der rigtig hurtig 

en ikke så god opbakning rundt omkring. Så det er dem, der skal oversætte det, også til hvad betyder 

det for vores hverdag. For nogle hverdag betyder det jo mere, for dem som sidder i kunderservice, 

betyder det faktisk meget, her er det ikke business as usual, fordi de har faktisk nogle kunder, de skal 

forklare det til. ‘Stiger min elregning så, fordi i bruger alle de penge på rebranding’ og for os mig som 

sidder med branding, men for mange andre har det ingen betydning. Der har det kun en betydning for 

deres stolthed, at være en del af en virksomhed, som gør en forskel for grøn energi. 

  

I: Tror du det er derfor, at de føler sig mere stolte, fordi i ændrede navn til Ørsted? 

  

R: Jeg tror det er strategien de føler sig mere stolte af, og så er navnet bare et symbol på strategien. Så 

jeg tror det er den vej rundt, og det er jo også derfor at strategien giver rationalet til navnet, kan man 

sige. Så det er den historie man har fortalt, det vi er som virksomhed, og det er at vi har en grøn 

agenda og det er folk rigtig stolte af, og vi kan se vi hyre folk hjem, fordi at det purpose er vigtigt for 

dem. 

  

I: Tror du det virkede bedre at i ikke bare skiftede strategi og målsætning, men også navn? 
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R: Ja fordi det understregede det, tænker jeg. Navnet er understreget, og så er der alt det rundt om 

Ørsted, den innovation og lysten til at udforske nyt og hvis i kigger rundt så står der ‘People of the 

future like H.C.’ og ‘be optimistic be curious’. Alt der her omkring Ørsted, bruger man jo også 

kulturelt til at tænke nyt og gå nye veje, så på den måde er der en stor sammenhæng mellem de 

værdier Ørsted står for, og det vi gerne vil stå for.  

I: Jeg har læst nogle andre brochure, her blev energi ofte omtalt ‘your energi’ og vi er stolte af den 

energi vi har, tror du det kommer til at blive lagt om til mere med nysgerrighed og innovation?  

R: Det var mere vores sundhedsstrategi, det var mere bundet op på at istedet for taler sundhed taler vi 

energi og det taler vi ind i vores brand. Det synes vi var lidt sjovt. Så det vil jeg egentlig ikke sige, vi 

taler stadig om energi blandt medarbejderne. Så det andet er mere arbejdsmæssigt noget vi gerne vil 

understrege. 

I: Hvordan oplever du ellers forandringen i din hverdag, bliver der talt om noget andet nu? 

R: Der er min afdeling heller ikke sy typiske, fordi vi jo sidder med branding nede hos os, så på den 

måde er det noget vi går vildt meget op i. Så jeg kan tale om, hvordan jeg iagttagere andre, der synes 

jeg at hverdagen er fortsat, når jeg kigger på mine kolleger. Folk synes det er fedt, at de endelig har 

fået nogle flotte farver og altså selve brandet er bare meget flot i forhold til før. Mange synes vi var 

meget dunkle og ret dystert, man kunne selv få en vindmølle til at se dyster ud, selvom det er et meget 

flot produkt vi her. Så alle var så glade, fordi det er den her klare blå og lilla. 

I: Ja den video i har lavet er jo virkelig smuk, ‘Love your home’ 

R: Ja den er meget emotionel og det er jo også det vi gerne vil være, vi vil gerne være mere bold i 

vores brand og det arbejder vi jo også med hos os, hvordan bliver vi mere bold, istedet for vi bare 

siger vi er mere bold. Bare sådan et lille eksempel på det, det er ikke breaket endnu, men det bliver det 

snart, til CBS case competition har vi Henrik Poulsen ude og han stiller op sammen med Huxi Bak, og 

han svarer på spørgsmål fra de studerende og de må spørge ham om alt, hvor Huxi Bak skal være 

underholdning også. Men det er bare, det viser hvor vi for nogle år siden havde stillet op med en 

præsentation af vores transformation og vores strategi, så er vi også mere bold og tør også udfordre 

rammerne i forhold til hvad vi har gjort tidligere. Så det er noget af det vi arbejder med, det må i 

komme til, vi er meget spændte, og det første gang vores CEO er så fri, fordi han har selv valgt at de 

studerende må stille spørgsmålene frit, han vil ikke havde der bliver sorteret eller censureret. 
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I: Hvad vil være de første tegn på at forandringen har gjort en forskel? 

  

R: hmm for mig var det nok den survey som kom ud omkring vores stolthed, den tilskriver jeg meget 

vores navneforandring. Men jeg ved det jo ikke, det kan jo også bare være folk er blevet mere glad for 

deres leder, eller det kan være alle mulige andre ting som forurener den. Men for mig var det den 

bedste indikator på at navnet var købt af medarbejderne. 

  

I: Og hvad med fremadrettet, hvad vil ellers være nogle god tegn på det har været succesfuldt? 

  

R: Nogle flere som har lyst til at gå ud og dele vores gode historier, det er jo et godt tegn på at man er 

stolt af at være en del af virksomheden. Det er noget vi kommer til at arbejde mere med, og opfordre 

medarbejderne til at være ambassadører, det kommer vi til at måle på, ikke at den enkelte bliver målt 

på det for det er jo private SoMe kanaler man har, men det er noget vi kigger på, hvor meget 

medarbejderne har lyst til at dele vores jobannoncer og vores jobindhold, resultater og events. 

  

I: Så det kommer i til at holde lidt øje med? 

  

R: Ja det kommer vi til at holde øje med. 

  

I: Hvis du tænker tilbage på tidligere forandringer, du har talt lidt om det, men hvordan synes du så 

mavefornemmelsen har været den her gang, i forhold til nogle af de tidligere forandringer der har 

været? 

  

R: Jamen jeg har været i to store forandringsprocesser vil jeg sige og det var guiding principles og 

denne her. Jeg synes de har været god begge dele, det har været ret let og det har været ret 

ukompliceret, men det har jo heller ikke været noget som har kostet medarbejderne noget. Det ville 

være noget andet hvis det var en nedskæringsrunde, eller ja så er det klart, så er det de tunge 

budskaber. Det har det jo ikke været, så på den måde har der ikke været noget, som har forandret 

medarbejdernes hverdag grundlæggende. 

  

I: Heller ikke i forbindelse med frasalget af Olie og Gas? 

  

R: Jo for dem som sad der, men ikke for andre. Der gav det god mening og man ville gerne være en 

del af noget som er grønt og bærredygtigt. Så jeg oplever heller ikke for resten af kollegaerne, at det 
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har haft så stor betydning. Men selvfølgelig er der noget uro omkring, det påvirker jo altid når ens 

kollegaer sidder meget tæt på olie og gas, og der har været meget turbulens dernede, så for dem har 

det haft stor betydning. De har følt sig lidt på lånt tid. 

  

I: Men ellers har mavefornemmelsen været god? 

  

R: Ja, men jeg kom jo også ind efter, altså der har været mange nedskærings runder i DONG Energy 

før i tiden. Jeg kan huske da jeg startede, sagde de i receptionen ‘ej hvor er det dejligt at vi skal til at 

købe blomster, og ikke fordi folk de forlader os, nu er det faktisk fordi det går godt og vi er begyndt at 

ansætte folk’. Så jeg har også været i de gode tider. 

  

I: Nu er det hele jo gået rigtig godt, men er der noget du tænker er de største udfordringer 

fremadrettet? 

  

R: Altså for os er det mere vores omverden, for jeg føler at vi medarbejderne onboard. Men det 

handler om at få fortalt vores historie til omverden, og især til potentielle medarbejdere og der er 

kamp om de bedste, og det er at få skabt den profil, som vi også skal gøre i forbindelse i det her brand 

skifte. Det er en udfordring, fordi vi kan se at vi ligger på 37 plads blandt business studerende, hvilket 

vi slet ikke kan forstå selv. Så det er noget af det vi kommer til at arbejde med, det bliver en 

udfordring. Og et er bare at skabe kendskab, der er stadig nogle som ikke ved vi er skiftet navn. 

Måske ikke på CBS så meget, men på Århus Universitet for eksempel, at de ved ikke engang hvem vi 

er så det er jo første step, så der gør vi ret mange ting. 

  

I: Er der blevet udviklet en fremadrettet implementeringsplan eller er det ligesom det? 

  

R: Det er ligesom det, og vi kommer selvfølgelig til at følge op, og vi kommer til at følge op i 

forbindelse med året, når der er gået et år. Men ellers så er det, der er ikke mere sådan. Der er 

selvfølgelig nu skifter vi skiltene og sådan, men ellers ikke, når vi når et år så vil vi selvfølgelig lave 

noget igen, fejring. Men jeg tænker folk også har brug for at komme tilbage, der skete alle mulige 

ting, det var svært at arbejde den dag. Så skal vi også tilbage, så har der selvfølgelig delt gaver ud og 

fået ny ID kort, og så bliver man remindet igen. Så kommer der ny julegave i den nye stil og design. 

  

I: Det er interessant at Henrik Poulsen nævner at DONG har et ærgerligt navn i forhold til det 

engelske sprog, og en masse med olie og gas frasalget, men nu når du selv nævner det, så siger han 

ikke noget om selve DONG-sagen, hvorfor tror du det? 
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R: Det tror jeg er fordi han ikke ser det som grundenden, altså det er de to årsager, som han helt reelt 

har været grunden. Det er ikke for at ryste image af, det tænker jeg ikke vil kunne ændre vores image. 

Men hvis han godkender dem, har vi lavet nogle plakater til CBS, at DONG har en uheldig betydning 

og manøvre, så vi adressere nogle af de her ting, men det tror jeg helt reelt ikke har været en del af 

rationalet. Det har været selve forkortelsens betydning, og nu når man har en international virksomhed 

og har et navn med en uheldig klang, det har været hovedårsagerne. Det stod simpelthen i vejen for 

strategien, det er ikke så godt at starte et salgsmøde med at folk griner af en, nej. 

  

I: Men det er sjovt man ikke har tænkt over det dengang. 

  

R: Ja men jeg tror man har været meget dansk fokuseret.  

  

I: Det er det så blevet igen med Ørsted kan man sige. 

  

R: Ja men der ser vi det jo som, en skandinavisk tegn, på en mere positiv måde.  
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Bilag 5 - Interview med Bo (Mellemlederrepræsentant) 

Interviewer: I 

Interviewede: B 

I: Vi kommer ude fra CBS og studerer Human Resource Management, og skriver om jeres skifte fra 

DONG Energy til Ørsted. Det er selvfølgelig helt anonymt, så ingen navne bliver nævnt. Først vil vi 

godt høre lidt om, hvad det er du laver her i Ørsted, og hvor længe du har været her? 

B: Yes. Jamen jeg er senior manager og chef for den afdeling der hedder Project Executive 

Controlling, og det betyder at vores afdeling tager os af økonomistyring i vores havvindmølleparker, 

der er under opførsel - altså byggeprojekter. Mine medarbejdere, som I talte med i sidste uge, de er så 

controllere i min afdeling. Så det er alt omkring det at styre budgetterne og rapportere på økonomien 

til projektledelsen osv. i de forskellige projekter der er i gang. I kan godt få en længere smøre, hvis I 

vil? 

I: Hvor længe har du været her? 

B: Jeg har været her siden december 2010, så det er lidt over 7 år. 

I: Ja. Og hvad var så det første du tænkte, da du hørte der skulle være et navneskifte? 

B: Altså bare hørte, at navnet skulle skiftes, men ikke hørte, hvad det skulle skiftes til? 

I: Ja 

B: Jamen så syntes jeg det gav god mening. Der havde jo været spurgt ind til det flere gange til town 

hall møder osv. omkring det her med når Olie & Gas forretningen blev solgt fra, så gav det ikke meget 

mening, at virksomheden hed Dansk Olie & Naturgas, som var det DONG var en forkortelse for. Så 

det ville næsten have været mærkeligt, hvis ikke man havde ændret navnet vil jeg sige, når de først var 

solgt fra. Så det var sådan meget logisk. 

I: Ja. Og hvad så da du hørte, at det skulle hedde Ørsted? 
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B: Lige umiddelbart så synes jeg, at det var meget godt kommet på. Altså det havde jeg i hvert fald 

aldrig selv fundet på at det skulle hedde. Og jeg synes at det er mere personligt, og det er nemmere at 

relatere til end hvis det bare havde heddet en anden forkortelse - altså dansk vindenergi eller sådan et 

eller andet fjollet. Så synes jeg, at det giver god mening. Men jeg har ikke selv nogen relationer til 

Ørsted, så da jeg lige hørte ‘Ørsted’, så var det ikke sådan, at det bare stod klart for mig, at Ørsted 

havde specielt meget med energi at gøre. Altså jeg kan godt huske, at jeg har hørt om ham dengang 

jeg havde fysik i folkeskolen, men ellers havde jeg ikke sådan lige tænkt på det. Men derfor kan jeg 

godt se ideen, og at det giver meget god mening. Og så er det jo også lidt trendy. Der er jo også Tesla, 

som også er en naturvidenskabsmand osv. Så det er jo ikke sådan et helt ukendt fænomen. Det 

indsnævrer heller ikke, hvad virksomheden kan beskæftige sig med. Altså vi bliver nok ved med at 

have noget med energiproduktion at gøre, men det er ikke sådan, at det skal have noget med vind at 

gøre. Det behøver ikke engang være grønt, det skal bare være elproduktion, som er det Ørsted navnet 

kan bruges til. Så på den måde synes jeg at det giver god mening. 

 

I: Så hvad tænker du så hele formålet med forandringen er? 

 

B: Altså primært vil jeg mene, at det gamle navn var upraktisk. Hvis vi havde heddet et eller andet 

andet, så tror jeg ikke, at vi havde skiftet navn. Men eftersom det var den forkortelse, og at DONG har 

de der betydninger på engelsk, som også er meget sjovt, så tror jeg bare, at det gamle navn var 

upraktisk. Det er sådan jeg mest ser på det. Hvis havde heddet Ørsted i forvejen eks., så tror jeg ikke, 

at vi havde skiftet navn, selvom vi havde solgt olie & gas forretningen fra. Så jeg tror, at det er det, 

der er den udløsende faktor. Det er ikke sådan, at nu skal vi kun være vedvarende energi osv, og 

derfor er vi nødt til at ændre navn. Det er ikke sådan, jeg ser logikken i det. Det kan godt være, at der 

er nogen i marketing der mener, at det er på den måde det er, men det er ikke sådan jeg har tænkt på 

det. Jeg har tænkt på det sådan, at olie og gas forretningen er solgt fra, så bliver vi nødt til at få et nyt 

navn, og så var Ørsted det bedste bud. 

 

I: Er der noget særligt du tænker er særligt godt ved den her forandring? 

 

B: Altså jeg synes, at det er særligt godt det der med, at vi får et navn der passer bedre til det vi laver. 

Og så kan jeg godt se, i forhold til omverdenen, at selvom det også er et budskab om en forretning, så 

er det lidt ligesom en genfødsel. Det kan jeg godt se. Men sådan internt hvor jeg sidder i windpower 

og i det jeg laver, der er der ikke den store forskel. Men jeg kan godt se udadtil, der sender det 

selvfølgelig et signal om at det er en anden type virksomhed. Også nu hvor man er børsnoteret, så 
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sender det en klar besked om, at der må være sket et eller andet her, og at man går væk fra alt det 

fossile. Så det synes jeg er godt. 

 

I: Men er der så også noget du synes er mindre godt? 

 

B: Det ved jeg ikke. Altså nu er jo økonom, så jeg ved ikke, om det var nødvendigt at bygge 

receptionen om f.eks. pga. at man skifter navn. Altså det virker rimelig omfattende med alt det her. 

Det er jo ikke bare navnet - det er jo hele identiteten. Altså alle de der farver på slides og sådan. Altså 

jeg kan godt se, at det er meget rart at få det justeret en gang imellem, men det virker voldsomt. Der er 

mange følgeting, der ligesom er gjort. Også det der med, at så har vi fået vores egen skrifttype og 

sådan. Det virker sådan lidt. Det kunne godt gøres på flere måder. Der er den billige og den dyre 

måde, og så tror jeg, at vi har valgt den dyre måde. Det sådan lidt det jeg tænker - at måske er der gået 

lidt meget marketing i den. Sådan set fra min stol. 

 

I: Hvornår fik du at vide, at navnet var Ørsted? 

 

B: Det var da det blev præsenteret i atrium. Jeg havde ikke nogen anelse om det før. 

 

I: Vil du så prøve at fortælle lidt om den dag, hvor det blev præsentere? 

 

B: Jamen jeg kan også godt lige fortælle lidt inden der. For om fredagen inden - altså jeg sidder jo der 

i J, hvor jeg kan sidde og se ud på parkeringspladsen, og der kunne jeg godt se, at de begyndte at pille 

det der skilt ud, som var ned til vejen, så der skulle ske et eller andet der om mandagen. Vi kunne i 

hvert fald se, at de begyndte at pille skiltet ud, så der begyndte rygtet ligesom at sprede sig om at det 

måtte være fordi vi skulle have et nyt navn, at det var den mest oplagte grund til at de begyndte at 

pille hele det gamle skilte ned. Og der var også det der med, at vi ikke måtte bruge computerne i 

weekenden, så der var ligesom et eller andet under opsejling. Og så var der den der navneceremoni 

om formiddagen, og de synes jeg faktisk virkede ret godt, hvor vi også fik fortalt hele historien om, 

hvorfor det skulle være Ørsted og hele filosofien bag det. Men altså som medarbejder så er det jo ikke 

sådan, at pludselig så har hele filosofien for virksomheden ændret sig. Men jeg synes, at det var en 

god måde det blev kommunikeret på, og det virkede overbevisende - også om hvorfor man havde 

valgt Ørsted, og hvorfor det var nødvendigt at skifte navnet osv. Det synes jeg blev gjort super godt. 

Og det var gennemført. Det var jo ikke bare en mail der kom ud - altså der var stor tamtam. 

 

I: Du var her i Gentofte? 

45 



B: Ja, jeg var her. 

I: Så du så Henrik Poulsen? 

B: Yes, og hele showet der. 

I: Var der noget der sådan særligt gjorde indtryk på dig? 

B: Det jeg huske bedst her bagefter, det var faktisk den der film tror jeg. Den med alle husene - det 

var sådan en promotion film. Det er faktisk det jeg husker bedst - med musik til og sådan. Det synes 

jeg var meget godt lavet. At man ligesom fik sendt budskabet om, hvad det ligesom var virksomheden 

skulle stå for fremadrettet. 

I: Okay. Nu hørte jeg ikke lige - hvor mange medarbejdere er du leder for? 

B: Jeg har 12. 

I: Ved du så, om alle dine medarbejdere fik at vide på samme tid - altså var de allesammen med til 

præsentationen? 

B: Ej, det tør jeg ikke lige sige om de allesammen var der. Det tror jeg nu næsten at de var. Men jeg 

tror nu allesammen, at de fik det at vide på samme tid der. 

I: Okay. Har du haft en særlig rolle i hele den her forandring overfor dine medarbejdere? 

B: Altså i forhold til identitetsændringen der? 

I: Ja, identitetsændringen. 

B: Næh, det har jeg sådan set ikke. Altså der har været noget ledelsesinformation i forhold til alle 

mulige praktiske spørgsmål, der kunne være omkring navneændringen. Men nu er der ikke nogen af 

mine, der går i arbejdstøj, eller har sådan et eller andet, hvor de er brandet, så jeg har ikke sådan gjort 

brug af det. Altså jeg har sørget for at få den information, som der blev givet, og der var også sådan 

nogle kald man kunne lytte med på, hvor man kunne stille spørgsmål til det - alle de der praktiske 
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ting. At de juridiske selskaber også skulle skifte navne og hvornår det skulle foregå og om det kunne 

have implikationer for vores arbejde, men det havde det ikke. Altså jeg fik ikke nogen arbejdsopgaver 

udløst af det. 

 

I: Men de der information, som du fik, hvornår fik du dem? 

 

B: Jamen det var så der ugen efter navneskiftet, hvor der var sådan nogle opsamlingsmøder, hvor man 

kunne stille spørgsmål - alle mulige praktiske, hvor ham fra Stigsnæs også kunne spørge, hvornår 

skiltet ville blive skiftet osv. Og det virkede faktisk meget godt. Så man havde ligesom mulighed for 

at få stillet alle de spørgsmål man havde, for der er mange praktiske ting der dukker op der når navnet 

skiftet - og hvornår ændrer vores powerpoint templates sig og sådan noget. Hvornår må vi bruge dem 

fra og sådan noget. For det er rigtigt nok, at det blev meldt ud internt først, og så kom der hele den der 

proces, hvor det blev meldt ud eksternt, og det var der der var en helt masse spørgsmål. Altså hvis 

man nu havde et møde efter den dato. 

 

I: Nå, så du mener den periode der er mellem d. 2. oktober og d. 6. november. 

 

B: Ja præcis. Der var noget der med, hvis man skulle kommunikere noget eksternt, om man så hed 

DONG osv. Men det var ikke noget stort issue. 

 

I: Så følte du, at den information du havde fået, havde været nyttig? Har du kunnet bruge det? 

 

B: Ja. Altså det synes jeg. Jeg har i hvert fald følt mig velinformeret vil jeg sige. Altså der har været 

tænkt på det hele, og jeg synes også, at det har været velplanlagt. 

 

I: Så du har følt dig godt klædt på til at kunne lede dine medarbejdere videre i forandringen? 

 

B: Ja. Altså jeg vil også sige, at jeg snakkede selvfølgelig med mine medarbejdere om navnet og 

sådan, ligesom man nu gør. Men der var sådan en generel positiv opfattelse af navnet, så det er ikke 

sådan, at jeg har følt, at jeg har skullet forsvare det, og at de er kommet og sagt: ‘ej, det er godt nok et 

åndssvagt navn’, eller sådan noget. Sådan synes jeg ikke det har været. Altså alle har taget godt imod 

det og accepteret, at navnet skulle skiftes. Og jeg har to medarbejdere i London også, og de undrer sig 

måske lidt over det der med, at der er et Ø i navnet. Men der synes jeg, at de var gode til at få det 

kommunikeret ud - jeg mener, at Henrik Poulsen også fik sagt det der med, at det skulle signalere en 

dansk virksomhed. At det står man ligesom ved, ved at bruge det Ø der, og det synes jeg sådan set er 
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en meget god begrundelse. At man netop ikke har lavet et navn, der skulle være internationalt, men at 

man laver et navn, som er dansk for at sige, at det er en dansk virksomhed. Og det er også fair nok, 

hvis man arbejder i London. Men så er der jo det der med, at de ikke kan skrive et Ø fordi deres 

keyboard ikke har et Ø. 

I: Var det noget I sådan snakkede om? 

B: Ja, men det var jo bare sådan lidt for sjovt. 

I: Men sådan lige da I havde set præsentationen, hvad var det så I så snakkede om? 

B: Jamen det har nok været, hvem Ørsted er overhovedet - hvorfor Ørsted var relevant. Fordi man 

kommer fra at hedde noget der har været en forkortelse, og så lige pludselig er det et personnavn - 

sådan: ‘hvem er det?’. Og så tror jeg mange af de internationale, ikke danskere, som var herinde, de 

var sådan lidt interesseret i at vide om vi som danskere så pludselig vidste alt om Ørsted. Og det måtte 

vi jo så erkende, at det gjorde vi ikke. Altså han er nok ikke lige så kendt som H.C. Andersen vel? Så 

det var ikke sådan, at vi lige kunne sige: ‘nå ja, jamen ham kender alle da’. 

I: Okay. Men hjalp præsentationen så på det? 

B: Nej, for den præsentation der var her den dag der, den gik jo mere på alle de der værdier, som 

virksomheden skulle stå for, og så var der lidt om, hvem Ørsted han var, en det var bare sådan 30 

sekunder agtigt. Det var jo ikke sådan, at vi bare pludselig blev ekspert i det. Og man kan jo også sige, 

at det link imellem hvad vi laver og så Ørsted - altså så meget én til én er det jo heller ikke. Så den er 

sådan lidt: ‘okay’. Jeg ved godt, at det er elektromagnetismen, men der er nok mange andre ting der 

indgår elektromagnetisme i, som også kunne kaldes Ørsted. Så det er sådan lidt. Altså det er ikke ham 

der har opfundet havvindmøllen vel? For så kunne man ligesom sige, at så var der en én til én. Eller 

Diamond som opfandt bilen, så er den lige som lidt klarere. Den er sådan lidt: ‘ok, vi kan godt 

acceptere det og det er en kendt dansk betydningsfuld videnskabsmand’. Men den er sådan lidt ude. 

I: Jeg ved ikke hvor meget vedvarende energi der var dengang. 

B: Nej lige præcis. Eller også var der meget. Ej det har der sgu nok ikke været. 

I: Men hvad synes du om selve Henrik Poulsens præsentation af det? 
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B: Ej, men det var jo super professionelt og rigtig godt leveret ligesom det plejer. Det synes jeg 

virkelig var gennemført. Men jeg synes jo hele det der med at kommunikere de der værdier og sådan 

noget, der kunne vi jo have heddet hvad som helst. Det har ikke noget at gøre med, at vi hedder 

Ørsted. Vi kunne have heddet alt muligt for den sags skyld. Det handler lige så meget om at 

kommunikere, at nu stod vi for nogle andre ting, og vi vil gerne redde verden, var jeg lige ved at sige, 

vi vil bygge en verden, som er baseret på grøn energi. Det var det det handlede om. Og der kunne vi 

sådan set i princippet have heddet hvad som helst. Det er jo ikke navnet i sig selv, men det er ligesom 

hvad vi står for og hvordan vores selvopfattelse er. 

 

I: Men efter det - holdte du så en eller anden form for præsentation for dine medarbejdere eller noget i 

forhold til forandringen? 

 

B: Nej det gjorde jeg ikke. For der var så meget, der var centralt organiseret. 

 

I: Havde du fået tilsendt noget? 

 

B: Ikke inden. 

 

I: Nej, efter præsentationen? 

 

B: Ja, der fik vi noget. Ja der var masser af materiale tilgængeligt der. Men jeg holdte ikke nogen 

møder eller noget. Eksempelvis på et afdelingsmøde eller noget. Altså snakkede om det nye navn eller 

noget - det gjorde vi ikke altså. For det var så bredt kommunikeret ud i forvejen, at det ikke var 

nødvendigt. Og jeg kunne ligesom ikke tilføre det noget nyt. Men man kunne sige, hvis de havde 

været meget kritiske overfor navnet, eller der ligesom var nogle ting, der skulle forklares, så kunne det 

godt være, at jeg havde gjort det. Men det synes jeg ikke. Altså de tog godt imod det sådan rimelig 

smooth, så der var ikke nogen grund til at tæske mere rundt i det. 

 

I: Vi har hørt, at der sidder nogle HR-partnere ude i de forskellige afdelinger - har der været en 

HR-partners, som har haft en særlig rolle for jer i det her skifte? 

 

B: Nej, det tror jeg ikke. Ikke noget jeg har lagt mærke til, kan man sige. 

 

I: Så de har ikke taget noget særligt op? 
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B: Nej, altså nu er jeg jo i finance, og der har ikke været noget specielt i forhold til navnet der - andet 

end alt den her centrale kommunikation, som har været fælles for hele organisationen. Og trøjer og 

gaver og hvad vi ellers fik med logo på.  

I: Men har HR-partneren sådan styret det? 

B: Det tror jeg ikke. Det var bare for alle jo. 

I: Hvis du så sådan tænker på jeres team - hvordan fylder forandringen så i jeres hverdag? 

B: Altså om den har ændret noget sådan i det daglige arbejde? 

I: Ja? 

B: Altså jeg synes at de har ændret noget i det der intranet og i de der daglige værktøjer vi har. Det har 

jo ikke noget med navnet og gøre, men de er ikke blevet bedre, vil jeg sige. Men det har ikke betydet 

noget for vores daglige arbejde. Der har været nogle værktøjer, som har været planlagte - de nye 

skabeloner og de nye farver og sådan noget, men det synes jeg har været godt tilrettelagt. Så kan man 

synes hvad man vil om den der farvepalette, men det har virket alt det vi har fået. Så det er gået 

rimelig smooth. Det er ikke sådan, at så har der været noget, som ikke har virket i to dage fordi nu har 

vi skiftet navn eller identitet, så det har gået helt glat. 

I: Men er det ellers noget I taler om - altså forandringen? I jeres frokostpause eller sådan? 

B: Nej, eller det var det det de første par uger eller sådan et eller andet. Men nu er det sådan - nu 

hedder vi bare Ørsted. Jeg tror også, at nu var det så massivt kommunikeret ud, at sådan var det. Altså 

der var kun lige den der periode, hvor der var sådan lidt en overgangsperiode, men ellers var der sådan 

rimelig big bang der fra starten af november. Og så er det jo konsekvent skiftet ud alle steder - 

eksempelvis de der nøglesnorer, som I går med. Alt er jo blevet skiftet ud. Så man kan jo sige, at hvis 

der nu stod DONG rundt omkring over det hele, så ville man jo stadig gå og tænke på det. Selv alle de 

slides vi bruger, er også blevet rimelig grundig opdateret. Man ser næsten ikke DONG navnet mere. 

Så det er bare sådan: ‘vift, så er det væk’. Og det er nok også derfor, at det er rimelig effektivt. Det 

tror jeg også er det der betyder noget. Så ville man blive mindet om DONG Energy navnet, men det er 

forsvundet. 
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I: Tænker du mere på grøn energi nu end du gjorde før? 

 

B: Jamen jeg har hele tiden været i windpower kan man sige, så jeg har hele tiden arbejdet med 

havvind. Altså jeg tror jo stadig, at vi laver havvindmølleparker fordi der er penge i det. Altså det har 

det sådan set ikke ændret på. At vi så lige pludselig siger, at vi vil lave en verden der udelukkende 

kører på grøn energi, så er det nok fordi vi kan tjene penge på det trods alt. Og det mener jeg bare - det 

har det jo ikke ændret på. Jeg tror mere, at det er udadtil vi kommunikerer hvad vi står for, og hvad vi 

vil investere vores penge i og tjene vores penge på. Men det er ikke sådan at jeg ser virksomheden er 

ændret sig på den måde. Altså det store skifte kom jo i at man sælger olie og gas fra og at man træffer 

det valg. Men det er jo lige så meget en strategisk beslutning. Også i forhold til aktiemarkedet - i 

forhold til hvad folk vil investere i. Der var jo også noget snak om det der med, at så længe man både 

har olie og grøn energi i samme virksomhed, så bliver aktiemarkedet og investorerne forvirrede. For 

er der nogle pensionskasser, som gerne vil sætte deres penge på i noget der kun er grøn energi, så vil 

de måske fravælge DONG, fordi der også var olie. Så det var ligesom om at man toner rent flag - at 

man specialiserer sig for grøn energi. Og det er selvfølgelig meget sympatisk og jeg det er da rarere at 

gå på arbejde og være med til at bidrage til den grønne omstilling. Men det er jo ikke noget der har 

ændret sig. For det har jeg jo hele tiden gjort synes jeg fordi jeg har arbejdet med 

havvindmølleparkerne. Altså det er ikke sådan, at jeg har gået og set grimt til dem der arbejdede nede 

i olie og gas fordi de arbejdede med olie og gas. Det måtte de jo godt. Og det har jo hele tiden været 

sådan, at det var pengene der fra, som blev kanaliseret ind i havvindmølleparker. Så på den måde har 

det ikke ændret så meget i min opfattelse af virksomheden, men det er måske blevet tydeligere for 

eksterne hvad det egentlig er Ørsted står for og gerne vil. 

 

I: Er du så lige så stolt af at arbejde i Ørsted, som du var i DONG Energy? 

 

B: Jamen der vil jeg egentlig sige, at det er lidt det samme svar. Det er måske bare blevet tydeligere. 

Men det er jeg jo sådan set. Det er måske bare blevet lettere at sige til folk, hvad det egentlig er vi 

laver. Altså det som jeg hele tiden har lavet bliver ligesom underbygget hele den eksterne 

kommunikation der er. Så jeg ved ikke om, jeg er blevet mere stolt, men det er i hvert fald nemmere 

for mig at kommunikere. Og jeg skal ikke sidde og forklare nogen ved middagsselskabet omkring, 

hvorfor vi stadig laver olie og gas og sådan noget. Det er ligesom uddebatteret. 

 

I: Hvad vil du så sige, hvis der er en til et middagsselskab der siger: ‘Ørsted - det var da et mærkeligt 

navn. Hvorfor har I valgt det navn?’. Hvad ville du begrunde det i? 
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B: Jamen så ville jeg nok begrunde det i, at det er en dansk videnskabsmand, som gennem 

elektromagnetismen har skabt grundlaget for den teknologi der bliver brugt til havvindmøllerne. Det 

tror jeg, at jeg ville bruge som forklaring på, hvorfor vi hedder Ørsted. Og så leder der jo over til, at 

havvindmølleenergi er det store forretningsområde for Ørsted. Men det er den måde jeg ville forklare 

navnet på, og det er det der er linket mellem navnet og det vi laver. 

I: Hvad med hele børsnoteringen og salget til Goldman Sachs. Det er slet ikke noget der er blevet 

nævnt i hans præsentation. Føler du at det har nogen betydning? 

B: Jeg tror at det betød noget, at Goldman Sachs - fik de ikke solgt deres sidste aktier inden 

navneskiftet? Det betyder måske lidt, at så er man ligesom en ny virksomhed og så har man rystet det 

af sig, som man ligesom forbandt med DONG Energy. Det er ligesom en frisk start på den måde. Så 

man kan også sige, at Goldman Sachs ikke har haft aktier i Ørsted eks. Så det er ligesom et overstået 

kapitel. 

I: Havde du tænkt på det inden jeg spurgte dig? 

B: Nej, fordi alle os der har været her internt, der har der jo været en anden historie end den den der er 

eksternt. Og jeg ved ikke om Goldman Sachs er specielt onde. De er meget gode til at tjene penge, og 

hvis de gerne vil investere i grøn energi, så har jeg ikke rigtigt nok holdning til det. Heller ikke privat 

altså. Det er jo bare nogle investorer. Også hele det der var dengang med Goldman Sachs og dem - det 

var jo en politisk beslutning. Altså finansministeriet og staten kunne jo bare have skudt nogle penge i 

det og ladet være med at sælge fra. Så det er jo et politisk valgt, at det blev solgt fra. Jeg tror på, at 

man har solgt til dem, som gav den højeste pris. Så det har ikke noget at gøre med dem der købte 

aktierne. Det er et politisk valg, at de ville sælge til nogle private. 

I: Nej, men det kunne være, at det har skabt lidt dårlig omtale eller sådan en lidt ærgerlig sag. 

B: Altså det er da mest irriterende det der med, når man snakker med nogen om DONG, så bliver man 

forbundet med alt det der. Og måske så bliver det lidt slettet nu her når man skifter navn og identitet 

og sådan noget. Måske får man lige skiftet dagsordenen kan man sige. Og sandsynligheden for, at der 

er nogen, som hvor man siger, at man arbejder med Ørsted, så ved de måske ikke, hvad det er. Så 

slipper man for at forklare det med DONG. Så det kan være sådan lidt en frisk image start kan man 

sige. 
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I: Har du sådan en fornemmelse af, at ledelsen forventer at du skal gøre noget anderledes i dit daglige 

arbejde efter at I har skiftet navn? 

B: Nej, ikke isoleret set pga. navneskiftet. Men der har været en masse andre obligatoriske ting som 

følge af frasalget af olie og gas. Men det har ikke noget direkte relateret til navnet at gøre. 

I: Men hvad har det været sådan? 

B: Jamen det har været, at i og med at du sælger et stort forretningsben fra, så bliver organisationen 

mindre og så skal vi arbejde mere sammen i virksomheden. Før har vi ligesom været 4 dimensioner, 

sådan meget silo. Og der skal vi sådan nu arbejde mere på tværs fordi vi er en mindre virksomhed, så 

vi skal ligesom nedbryde de der siloer, så vi er mere én virksomhed i højere grad. Og man kan sige, at 

det hele falder sammen med navneskiftet, som kommer til at markere starten på mange nye ting. Så 

man kan også sige, at i Ørsted der gør vi sådan her, for det er ligesom det der markerer, at der er en ny 

start og tingene bliver gjort anderledes. Men hvis ikke vi havde skiftet navn, så havde vi stadig skulle 

gøre tingene anderledes fordi olie og gas er blevet solgt fra. Men det hele kommer jo til at hænge 

sammen. Så hele navneskiftet og identiteten kommer til at markere, at det var der vi begyndte at 

arbejde som én virksomhed, som man kalder det - one company. 

I: Er det noget ledelsen sådan har kommunikeret ud - det der one company? 

B: Ja, det er blevet brugt meget. Specielt her i finance, hvor jeg er. For det er jo typisk sådan nogle 

funktioner som finance, der før har været meget ude i siloerne, og nu skal vi så arbejde mere sammen 

på tværs. Så der har været meget fokus på det. 

I: Fordi der ligesom har været en lille bid finance i hvert forretningsområde tidligere? 

B: Ja, og så har vi så samlet det til et stort finance, der så skal supportere de tilbageværende 

forretningsben. 

I: Men forventer du så noget anderledes i dag af dine medarbejdere? 

B: Nej, det gør jeg ikke. 
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I: Selvfølgelig hører det også lidt ind under, at de også skal arbejde en smule anderledes? 

B: Ja, altså du kan sige - altså vi arbejder stadig i windpower, som ligesom er organiseret i en 

gruppefunktion, men vi understøtter stadig hele forretningen, så vores dagligdag er ikke blevet 

påvirket ret meget af det. Men man kan jo sige, at hele navneskiftet og alt det der sker der, det 

kommer til at markere starten på noget nyt. Og det er nok også meningen går jeg ud fra. 

I: Så har vi hørt om en masse tiltag der er blevet lavet i forhold til forandringen. Er der noget som du 

lige særligt kan huske der er blevet gjort? Sådan gode eller noget? 

B: Altså vi har fået de der gaver med de der trøjer og andre ting der står Ørsted på. Vi fik det der krus 

og en drikkedunk lige der i forbindelse med annonceringen. Og så kunne vi så vælge det der tøj. 

I: Fungerede det meget godt? 

B: Ja, det synes jeg. Og det blev også taget godt imod. Det er det væsentligste jeg lige kan huske. Ja, 

så så jeg også, at der var en reklamekampagne i fjernsynet og sådan noget. 

I: Vi hørte, at der også var sådan en app - en konkurrence? 

B: Nååå, ja der var sådan en quiz på vital tror jeg vist nok. 

I: Var det noget du sådan prøvede? 

B: Nej, altså jeg tror jeg var inde på den første gang. Det kørte ligesom over ret mange gange, hvor 

man skulle være på. Og hvis man så skippede en dag, så kunne man ikke nå at vinde det. Men ellers 

synes jeg, at det var en god ide kan man sige. 

I: Ved du sådan om der var nogen af dine medarbejdere, der brugte den? 

B: Det var ikke noget, der sådan blev en stor konkurrence ud af. For jeg kan huske, at det var bygget 

lidt op som sådan nogle afdelinger, som skulle konkurrere mod hinanden. Men så virkede det bare 

pludseligt som om, at der var nogle afdelinger, der pludselig bare var løbet fuldstændig fra alle andre 

på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om de havde studentermedhjælperne til at sidde klar. Så vi gav 

lidt op, for vi havde sådan ligesom tabt på forhånd. Måske kunne man have lavet noget med en eller 
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anden lodtrækning i stedet for, så man ligesom havde et incitament til at gå derind hver dag - sådan 

lidt julekalender agtigt. 

 

I: Men var det noget I sådan snakkede om sådan når I gik til frokost? 

 

B: Nej, det var det faktisk ikke. Ikke i min afdeling. Jeg kan ikke huske, jeg sådan har snakket med 

nogen om det. Jeg kan godt huske, at den var der. Og jeg var også inde og besvare den første, men så 

løb det lidt ud i sandet. Men det var også en meget god ide. Men det er ikke engang løgn - hvis man 

virkelig havde haft en mulighed for at vinde, så tror jeg at folk havde været lidt mere på. Hvis man 

godt kan se, at der er nogen der har 100.000 point og man selv har 10.000, så giver man ligesom op. 

 

I: Det var faktisk nogen fra Malaysia der vandt. 

 

B: Det er også vores IT der sidder derovre, så de har sikkert lavet et eller andet, som kunne udfylde 

det automatisk. 

 

I: Ja, og de har så faktisk vundet en forretningsrejse her til København. 

 

B: Jamen det synes jeg er så velegnet eller velundt. Noget af det var ligesom også timingen - det 

handlede om, hvor hurtigt man kunne svare. Så hvis man kunne organisere det sådan, at man havde en 

til først at finde ud af, hvad spørgsmålet var, så han kunne sige det til alle andre i afdelingen, så de 

kunne taste det ind hurtigst muligt, så de ikke skulle tænke over svaret, så kunne man få flere point. 

Men så bruger vi ligesom det halve af vores dag på at sidde og finde ud af, hvordan man kunne klare 

en quiz - det synes jeg ligesom ikke rigtigt er en del af arbejdsopgaven. Men det er da godt - så kan de 

få en tur til Danmark. 

 

I: Men hvis du sådan tænker på forandringen og den her nye vision og alt det der ligesom er blevet 

skabt omkring det nye brand, hvad tænker du så vil være det første tegn på, at nu er man på vej mod 

noget succes med det her nye skifte? 

 

B: Altså at det lykkedes? 

 

I: Ja. 

 

B: Orv, det er et meget godt spørgsmål. Altså hvad succeskriteriet ligesom skal være? 
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I: Ja, altså gør det nogen forskel at I har skiftet navn? Altså I var jo lidt på vej. 

B: Altså jeg synes jo at det er rart det der med at man ligesom har fået visket tavlen ren fra alle de der 

DONG historier på den ene eller den anden måde. Det må også være smart, at hvis man søger i et eller 

andet artikelarkiv, hvor man søger på Ørsted i stedet for DONG Energi, så dukker alle de der DONG 

Energy historier ikke op. Altså det må da være meget smart. Men så synes jeg selvfølgelig også, at det 

sender et klart signal om, at man ligesom siger, at det er grøn energi man investerer i, og det er 

ligesom det vi er her for. Så er det ikke sådan noget med, at man om 2 år kan gå tilbage og sige, at nu 

vil vi egentlig godt handle med olie og gas alligevel, for det var måske egentlig en meget god 

forretning alligevel. Altså bordet fanger lidt på den måde. Så det viser noget commitment til den der 

grønne dagsorden. Men den egentlige udfordringer bliver så måske at finde andre forretningsområder, 

som er lige så gode som havvind, så man ikke bare er en havvind virksomhed. Og det tror jeg bliver 

det svære - at finde noget at bruge pengene på - at investere i nogle andre grønne ting, som kan være 

lige så godt som det. 

I: For det er man lidt forpligtet til nu? 

B: Ja, lige præcis. Nu har man ligesom sagt, at det er det vi laver, og det er det vi er gode til. Og så 

bevise at man er god til andet end bare at lave havvind. For ellers kunne vi jo lige så godt have sagt, at 

vi ville være verdens bedste inden for havvind. Men det er jo ikke det vi siger. Vi har jo netop gjort 

det bredere, så vi kan lave alt muligt inden for vedvarende energi. Så det har også skabt nogle 

forventninger. Det er nok det der skal vise, om det bliver en succes - at man er i stand til at udvikle 

forretningen eller om man bare kører videre med det man har nu. Man har ligesom lovet at der skal 

ske en udvikling af virksomheden idet man har solgt olie og gas fra, og nu skal vi udvikle os i en eller 

anden retning, og så skal der også ske en udvikling. Det skal jo ikke bare være det vi er nu de næste 

20 år. 

I: Tror du at I har større chance for at lave den udvikling under det her brand end hvis I stadig havde 

heddet DONG Energy? 

B: Ja det tror jeg. 

I: Hvorfor tror du det? 
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B: Jamen det tror jeg fordi at man ligesom har committet sig til - og signaleret med den her 

navneændring, at det er det her man vil. Også til markedet hvis man eks. skal ud og opkøbe nogle 

virksomheder, så har man sagt, at det er ligesom grøn energi vi satser på. Eller hvis man skal have 

nogle investorer med i et eller andet, så har man ligesom kommunikeret, at det er det vi gør. Det er det 

vi laver. Det er grøn energi - eller vedvarende energi. Så på den måde tror jeg, at det gør en forskel. 

Eller det er ikke navnet i sig selv. Det er identiteten - og det der ligger i hele brandet. Det er 

værdierne. 

 

I: Det er for at vise det strategiske valg endnu tydeligere? 

 

B: Lige præcis. 

 

I: Men tror du så, at det er vigtigt, at medarbejderne også synes godt om det her navn og den her nye 

vision? 

 

B: Altså det kan jo ikke være en ulempe. Men om det gør en forskel - det ved jeg ikke. Altså jeg tror 

det havde gjort en større forskel altså det der med, hvis det havde været grundlæggeren af 

virksomheden det havde været navngivet efter eksempelvis. Altså Ørsted i sig selv har jeg ikke noget 

forhold til, end hvis det hed Ørsted fordi det var ham der havde grundlagt virksomheden i sin tid, så 

tror jeg at det betød noget mere. Og så tænker jeg også, at det for de udenlandske medarbejdere heller 

ikke betyder så meget. Der er det bare et ord. Så jeg tror måske, at det måske har en lidt neutral 

betydning. At man kunne lidt hedde - altså ikke hvad som helst, vel? Men det er ikke sådan, at navnet 

i sig selv betyder så meget. Men det er jo også svært nok bare at finde på et godt navn. 

 

I: Det behøver heller ikke isoleret set kun at handle om navnet. 

 

B: Men værdierne og hele den grønne vision - det betyder noget. Helt sikkert. Altså internt i DONG 

har vi jo altid haft super høj loyalitet for medarbejdermålinger. At alle identificerer sig med det her - 

at arbejde med den vedvarende energi. Og det kan måske få et ekstra boost af det her. Men det havde 

vi også før vi skiftede navn. Der var den ret høj - jeg kan ikke huske, hvor meget den var eller ej. Og 

jeg tror ikke, at den kan hæves ret meget mere den loyalitet der. Men det kan godt være, at dem der 

arbejder lidt bredere - altså nu er der os der arbejder med havvind, men det kan være, at hvis du 

kommer udenfor det forretningsområde og lidt bredere ud i virksomheden, at så giver det et større 

commitment og en større stolthed omkring det, virksomheden står for måske. Kunne jeg forestille 

mig. Men altså, selve forretningen er den samme. 
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I: Føler du lidt, at I allerede var på vej videre? 

 

B: Altså alt den tid, og hele IPO’en og alt muligt - der har altid været snakke om, at de vi investerede 

pengene i - altså 80 % af det der blevet investeret, det blev investeret i havvind. Så vi har jo hele tiden 

investeret i vedvarende energi. Og pengene der blev tjent på olie og gas, de skulle også investeres i 

vedvarende energi - også før vi skiftede navn. Så strategien er jo ikke ændret. Det er kun 

kommunikationen omkring det at man toner rent flag, kan man sige. Men det er jo nok måske os der 

er internt i virksomheden, der har været mere bevidste om alt det der, end man har været eksternt. Så 

det har nok størst effekt eksternt. Det vil jeg tro. Og så bliver det bare understreget og ledelsen viser 

sit commitment til det. 

 

I: Ja. Men hvis du så tænker tilbage på tidligere forandringer der har været i DONG Energy, hvordan 

har din mavefornemmelse så været i forhold til denne forandring? Hvis du forstår hvad jeg mener? 

 

B: Nå, om det sådan har været en positiv forandring? 

 

I: Altså har du sådan været nervøs for det inden? 

 

B: Nej, for den måde kan man jo sige, at der er masser af organisationsforandringer, IPO’er og sådan. 

En organisationsforandring påvirker jo ens dagligdag eller ens arbejdsvilkår - nogen kan bliver fyret 

eller et eller andet. Et navneskift og det her identitetsskifte det påvirker jo ikke noget for ens 

arbejdsliv, kan man sige. Altså det er jo bare lidt en justering. Så på den måde er det jo bare positivt. 

Det er jo en positiv forandring, vil jeg sige, fordi det er et positivt budskab der bliver kommunikeret 

ud, og der er en god grund til det osv. Så på den måde er det jo bare en positiv ting. Og det er jo også 

derfor, at det det er godt, at det er blevet kommunikeret ud som en selvstændig ting og ikke i 

forbindelse med alt muligt andet - omorganisering eller et eller andet. Fordi ligesom jeg snakkede om 

før, så er der jo følgevirkninger efter det der med når man sælger olie og gas fra, og den 

omorganisering der kom ud af det, den har man holdt i sit eget spor. Det har ikke noget at gøre med 

navnet eller et eller andet. Så det er ikke sådan, at man forbinder det nye navn med der hvor der blev 

fyret 30 mennesker et eller andet sted. For så ville man få nogle dårlige associationer. Jeg kan huske, 

at vi engang havde en fyringsrunde d. 11. september, og det kan alle også huske, hvornår den lå. Så 

hvis man også havde lavet omorganiseringen samme dag, som man havde præsenteret det nye navn, 

så ville alle forbinde navnet med en fyringsrunde. Så jeg synes, det er godt den måde det er blevet 

håndteret på. Så det er jo bare positivt. Og så blev det jo gjort til sådan en lille fest. 
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I: Ja, det hørte vi i hvert fald. 

 

B: Ja, man kan sige meget om Ørsted, men tingene de bliver gjort ordentligt, når det skal gøres. Det 

bliver ført ordentligt igennem. 

 

I: Ja, det virkede det også til.  
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Bilag 6 - Interview med Lone (Mellemlederrepræsentant) 
  

Interviewer: I 

Interviewede: L 

  

I: Vi kommer ude fra CBS, og skal skrive speciale i Human Resource Management, vi skriver om 

jeres skifte fra DONG Energy til Ørsted. Interviewet er selvfølgelig helt anonymt, så ingen navne 

bliver nævnt. Så vil vi starte med lige kort at høre dig – hvad laver du i Ørsted, og hvor lang tid har du 

været ansat her? 

  

L: Jeg har været ansat her i 9 år, og jeg er mellemleder/manager i et team af jurister, som arbejder 

meget med det vi kalder ’markets’, hvilket vil sige vores køb og salg af el og gas på wholesale niveau. 

Og så er jeg også manager for to salgsteams, altså dem der sælger til industrikunder i England og 

Tyskland. 

  

I: Hvor mange er det ca.? 

  

L: Jeg har syv jurister/advokater i mit team i øjeblikket. Så vi er 8 med mig. Og som sagt så er de 

spredt ud, så vi har to i London, en i Tyskland og 4 i Danmark, og er ved at ansætte en ekstra i 

Tyskland og England. Og som I kan høre, så har jeg været her i en del år, og har også en del at gøre 

med vores gas – apropos vores skifte, og har også været med inde over frasalget af E&P fra den 

vinkel. 

  

I: Hvad tænker du ideerne bag forandringen var? 

  

L: Jamen det var vel at etablere meget tydeligt, hvor vores virksomhed er på vej hen. Nu er det jo en 

ny og meget flot vision om at transformere os ind til at være udelukkende at være kørende på 

renewable energy. Så tror jeg også, at der var noget helt konkret i at navnet ’DONG’ stor for Dansk 

Olie & Naturgas, og det havde man vel også flyttet sit noget fra. Så det tror jeg har været nogle af de 

grundlæggende faktorer bag det. Men klart en meget meget tydeliggørelse af, hvad det er for en 

virksomhed, der er nu, og hvad det er for nogle mål den virksomhed har, som jo har flyttet sig rigtig 

meget. 

  

I: Og hvorfor tror du så det blev Ørsted? 

  

60 



L: Personligt tror jeg, at det er et kompromis. Altså jeg tror ikke, at der har været noget fuldstændig 

obvious. Hvis der havde været lige præcist det, som man bare burde hedde. Men så tror jeg det blev 

Ørsted, for der kunne man også få en god historie. Men jeg er rimelig sikker på, at det var efter en 

frygtelig udvælgelsesproces, og jeg vil ikke tro, at Ørsted var førstevalget. 

  

I: Hvordan kan det være, at du tror det? 

  

L: Altså det synes jeg faktisk også blev udtalt. Nu var jeg der da Henrik Poulsen lavede sin udtalelse, 

og fik også sagt, at det var noget man havde arbejdet på længe, og det var noget, som havde ’grown on 

them’, som var den udtalelse han brugte. Men så har jeg også været her så længe, som jeg kom faktisk 

lige efter man sidst overvejede at lave sådan et navneskifte i forbindelse med sammenlægningen af de 

forskellige enheder, og det er ikke særlig let at finde på et nyt navn, og det er selvfølgelig rigtig svært 

også, når du skal være sikker på, at det fungerer i alle lande du arbejder i. Det er vel også en af 

problematikkerne omkring DONG, det havde nogle lidt uheldige betydninger i engelsksprogede lande, 

mens det var super godt i Asien. Og der tror jeg måske ikke, at Ørsted er helt så let ramt i Asien. Men 

det er en god historie, synes jeg faktisk – også selv nu. Og det synes jeg er vigtigt, og at det i den grad 

er vist omkring skiftet. Og det havde jeg ikke tænkt. Det anede jeg ikke noget om. 

  

I: Men hvad var så din første tanke, da der stod Ørsted? 

  

L: Altså nu havde jeg vidst hvorfor. Jeg blev jo clearet nogle måneder i forvejen. 

  

I: Og hvad tænkte du der så? 

  

L: Der tænkte jeg: ’Sådan nogle fjolser – tænk at lave noget med et Ø’. Der er ingen IT-systemer, der 

virker med et Ø og ikke nogen kan få det her til at virke, og skal vi nu til at hedde ’Oe’ eller hvad skal 

der ske. Så det min allerførste tanke var ret panisk. Fuldstændig desperation. Og det er så også fordi, 

at når man arbejder i markets, så arbejder man meget med dem der sørger for at få gassen de rigtige 

steder på de rigtige tidspunkter, og det kører over nogle IT-systemer, og der kan man ikke bruge 

koder, der starter med et Ø. Ingen IT-systemer kan starte med et Ø. Men det var så meget kort tid efter 

afklaret, for der fik vi så at vide, at vi så brugte et O i alle andre former, så vi skulle ikke ind i den her 

OE, så det var der ligesom taget stilling til. 

  

I: Hvornår fik I det at vide? 
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L: Altså det fik vi at vide nogle måneder før – altså lige så snart vi var nødt til at klarlægge det, fordi 

vi skulle være sikre på, at vores IT-systemer kunne bære navneændringen. Der kom jo så teknikere på, 

som har stået for alt det, så det har jeg ikke været med inde over. Jeg har været med inde over, at der 

kom nogen på, der kunne kontrollere, at vi fik lavet den proces, der skulle til, for at vi kunne håndtere 

strøm og gas, når du laver en navneændring. For det er hele tiden sådan noget med, at der er nogle 

koder, der anerkender hvem hinanden er. Hvis ikke du har matchende koder, så kan du lige pludselig 

ikke levere din strøm, der hvor du skal levere den. Det betyder rimelig meget. Så det var jo ligesom 

præprojektet. Og jeg tror måske ikke, at jeg har tænkt super meget over navnet efter den der reaktion, 

som jeg havde – indtil jeg pludselig fik det forklaret ved Henrik Poulsens tale. Og det var rigtig 

positivt for mig, fordi jeg ligesom så tænkte: ’Det kan jeg godt forstå’. 

  

I: Det var først der, der kom en forklaring? 

  

L: Ja. Så tænkte jeg: ’Det kan jeg godt forstå – det lyder vel nok som en god idé’. Og indtil da, der 

havde jeg nok forholdt mig ekstremt konkret til, hvad det var for nogle opgaver, der skulle løses, og 

hvor lang tid i forvejen man skulle fortælle folk, at vi skiftede navn, hvad der skulle fungere i deres 

systemer for, at de kunne sælge til os, og hvordan det ville komme til at ligge på brokers skærm. Altså 

det var virkelig konkrete opgaver. Og hvordan vi skulle sikre os, at der ikke er noget der går i kage, 

før vi rammer den her bestemte dato, som ikke var den dag det blev annonceret, men den dag, hvor 

det skulle udføres. Altså hvad det var for noget materialer, vi skulle have lavet, og hvad det var for 

nogle breve vi skulle have lavet, og hvad vi helt konkret skulle have sikret for, at folk kunne forstå 

det. 

  

I: Så du startede med at være lidt skeptisk, og har så fået en forståelse for det? Og nu er der så gået 

nogle måneder, så hvad tænker du så nu? 

  

L: Altså jeg har også været her i nogle mindre navneskift, men ikke hvor vi har haft et brand skift, 

men hvor vi har haft nogle mindre navneskift – bare nogle selskaber eks. Og jeg synes egentlig, at det 

er gået rigtig godt, set med mine øjne. Men jeg står ikke for noget overordnet, men jeg synes egentligt, 

at folk har accepteret det, meget mere end jeg havde troet og turde håbe på. Og jeg synes egentlig også 

– også fordi det blev lanceret med den der ekstremt stærke vision – jeg synes det er med til at rejse en 

stolthed. Jeg har også været ansat her på tidspunkter, hvor man ikke har haft lyst til at sige, at man 

arbejde hos DONG, når man var til middagsselskab, og sådan har jeg det ikke nu. Nu har jeg godt nok 

lyst til at fortælle folk, at vi tror på, at verden kan bliver bedre. 
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I: Og der kan du mærke en forskel fra da I var DONG Energy til nu hvor I hedder Ørsted? 

L: Ja det kan jeg. Men det er jo så sammen med alle de andre skridt. Jeg synes det er svært at pille én 

ting ud og sige, hvad der er hvad. Og jeg synes også, at der er svære ting i det. Det er svært, for jeg 

sidder med kollegaer, der skal håndtere gas og NLG, og de skal jo arbejde med de her felter, som jo 

ikke er lige så grønne i hvert fald, og som ikke er lige så meget inde i det ’rigtige’, som man er, hvis 

man laver windpower. Så på den måde er vi jo nødt til at håndtere nogle ting, og håndtere det i forhold 

til vores medarbejdere. 

I: Har du oplevet noget der? 

L: Ja, det synes jeg. Altså jeg synes, at det giver en usikkerhed om, om det så er noget, som slet ikke 

skal være der. Hører man nu ikke til, når man har så stærkt et brand? Men det synes jeg også bliver 

håndteret på ledelsesniveau. De er udmærket godt klar over det, så der bliver jo lavet udtalelser om, at 

vi også er i gas de næste mange år. Og der synes jeg også, at man er i gang med at se på, hvordan man 

kan lægge det rigtigt ind i den grønne profil. Det kan være biogas, og det kan være mange andre 

spændende ting, som man også arbejder med. Men nu sidder jeg også i en afdeling, som har håndteret 

den gas, der kom fra E&P i Norge, som blev solgt, hvilket vil sige, at der var personlige tab, og der 

var mennesker, som pludselig ikke er ens kollegaer mere. Der er nogle ting og nogle opgaver, som 

man ikke har mere. Så det er man også nødt til at håndtere synes jeg. Men jeg synes stadig, at visionen 

er rigtig spændende. 

I: Og visionerne er? 

L: Altså at transformere vores energisystemer, så de kan baseres på ren renewable energy. Det synes 

jeg er super spændende. 

I: Kan du se nogle negative sider ved forandringen? 

L: Altså udover hvis man ikke kan lide navnet? Ja, altså alt forandring kræver noget af folk, så det er 

jeg helt sikker på, at man også godt kan finde. Og hvis man nu er i et område, hvor man ender med at 

føle sig kørt over af det store skib, som vender sig mod alt det grønne. Men jeg synes egentlig at vi 

håndterer det. Om man er dygtig nok til at italesætte det, det ved jeg ikke. Men jeg ved, at vi har lavet 

nogle forsøg på at snakke om, hvorfor det så eksempelvis stadig er vigtigt, at håndtere gas - og også 

have det som en del af vores strategi. Men så tror jeg også, at det har været en kæmpe lettelse, for jeg 
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var egentlig frygtelig bange for, at vi d. 5. November pludselig ikke kunne levere el eller gas, rundt 

omkring i verden som vi skulle, fordi vi havde fjumset med den her navneændring. Men det har jo 

noget at gøre med, hvor jeg sidder i forretningen. Men det gik simpelthen meget lettere at lave det 

navneskift, end vi havde turde håbe på i vores del af forretningen. Altså vi har ikke haft de 

udfordringer, som vi havde forventet faktisk. Så jeg synes, at jeg har været her i andre forandringer, 

hvor det har været sværere, men det kan også være, at jeg ikke har den samme følelse, fordi jeg er 

mellemleder nu, og det har jeg ikke altid været, og det kan være derfor, at jeg ikke har den samme 

følelse som medarbejderne. 

I: Var der så nogle konkrete ting, som I frygtede? 

L: Mest det tekniske. Mest det helt konkrete. Vi kan faktisk ikke løse den her opgave, hvis ikke 

systemerne virker. Vi var bange for, at vi ikke kunne levere, og bange for, at der ikke var styr på 

opgaven, og hvem der gjorde hvad henover myndigheder, hvor vi er tre forskellige business units. 

Ellers synes jeg ikke, at vi frygtede det. Men det var også fordi, at vi ikke vidste så meget. Det må Liv 

sige når hun kommer, men jeg har en fornemmelse af, at Liv ikke har vidst noget før meget kort tid 

før, hvis overhovedet før. Og jeg tror bestemt ikke, at hun har kendt navnet. Så synes jeg faktisk, at 

det er svært at frygte det. Så kan man bagefter synes, at man ikke tager forandringen ind. Men så 

synes jeg også, at det er en organisation, som har taget mange forandringer. Så hvis man slet ikke kan 

lide forandringer, så tror jeg det er en hård organisation at være i. Det tror jeg faktisk. 

I: Okay. Vil du fortælle lidt om den dag, hvor han holdt præsentationen? 

L: Altså jeg vidste jo godt, at der skulle præsenteres noget, og at der skulle præsenteres, at vi havde 

fået lukket frasalget af E&P. Det havde vi jo arbejdet med til den weekend, hvor det hele skulle være. 

Og dermed vidste vi jo også, at der skulle være den her store announcement om mandagen. Og jeg 

havde sørge for, at jeg var her i Gentofte, hvor jeg ellers ikke er, fordi jeg synes det var rarest at se 

folk live i stedet for på storskærm. Så jeg stod ude på balkonen, og kiggede ned fra 1. Sal på ham. Og 

jeg synes jo, også som jeg har set det før, at han er jo en ekstremt dygtig taler. Det må vi jo bare sige. 

Hvis der er nogen, der kan sælge sand i Sahara, så er det ham. Så han kan godt få vendt en gruppe 

mennesker, tror jeg. Og det tror jeg betyder ekstremt meget, når man skal ud med de her budskaber. 

Og så stod jeg jo også og så, hvordan de fik taget skiltet fra i det frygtelige regnvejr. Og jeg synes, at 

det var en god morgen, og jeg var selvfølgelig rigtig spændt, da navnet kom ud, fordi jeg selv havde 

haft de her store usikkerheder omkring det. Men det blev fulgt meget op af de film, der blev vist. Lige 

så snart han havde sagt navnet, så kom de der film på, og dem synes jeg egentlig, var ekstremt 
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spændende – begge film. Og jeg gik hjem og så dem om aftenen igen med mine børn og havde en 

diskussion om det der, hvor min ældste sagde, at han godt nok syntes, at det var et åndssvagt navn, vi 

havde valgt. 

  

I: Ville du godt have forklaringen, før du fik den? 

  

L: Det havde været dejligt for mig, men det er jo specielt, at jeg er inde og få noget at vide før tid, så 

det ved jeg ikke rigtigt. For jeg er ikke sikker på, at den har været udviklet på det tidspunkt. Men ja – 

så havde jeg i hvert fald ikke haft det der med, at jeg virkelig syntes at det var tåbeligt. Jeg tror nok, at 

jeg syntes, at det var noget af det tåbeligste, jeg længe havde været udsat for. Og det var det konkrete 

med det der Ø. 

  

I: Fordi du ikke fik at vide med det samme, at man ville bruge et O? 

  

L: Jamen det er fordi, jeg sidder jo med selskaber i England og Tyskland og alt muligt andet, og jeg 

sad bare og forestillede mig: ’Skal man så have et o umlaut, og hvad skulle vi så gøre i England’. Jeg 

har selv lidt under, at jeg selv hed Ishøj dengang jeg arbejdede i England, hvor ø’et blev stavet oe og 

så med y til sidst. Og når man så på engelsk skriver I-s-h-o-e-y, så kan jeg godt love jer, at så bliver 

der stille i England. Og så tænkte jeg bare: ’er det det vi er ved at kreere her? Kan vi overhovedet 

hedde det samme så?’. Når man nu skal sige ’Orsted’ i England og Örsted med o umlaut i Tyskland. 

Altså hvordan sikrer vi os, at der er nogen som helst forankring i det her projekt – er der nogen, der 

overhovedet ved hvem vi er, når vi har lavet det om i alle de her mange lande? Kender folk den her 

person, og giver det overhovedet mening? Alle sådan nogle tanker tror jeg, at jeg har haft. 

  

I: Var dine medarbejdere så også ude til præsentationen her i Gentofte? 

  

L: Det må I så spørge Liv om, men det er jeg ret sikker på at hun var. Nej undskyld – det ved jeg 

faktisk ikke. Hun kan lige så vel have siddet ude i Virum. Jeg ved, at jeg havde medarbejdere i Virum. 

Man måtte jo ikke fortælle noget, men jeg havde faktisk skrevet ud og sagt, at jeg ville være her i 

Gentofte til det. I håb om at der så var nogen der ville tænke: ’Nå, men så er jeg her også’. Så jeg er 

ret sikker på, at jeg så det sammen med i hvert fald en eller to af mine kollegaer. Men jeg er også helt 

sikker på, at jeg har haft medarbejdere i Virum, og så har jeg haft mine medarbejdere i udlandet. Og 

igen – en af de første ting, som de spurgte mig om det var, hvordan de skulle skrive det. For det Ø der, 

det var jo lidt svært, og der skulle laves en særlig tap på computeren, så de kunne knalde Ørsted ind 

alle steder. 

65 



I: Men kan du huske, hvad I snakkede om, da I gik fra præsentationen? 

L: Nej. Det kan jeg ikke huske. Men jeg kan huske, at der var god stemning. Der var løftet og god 

stemning. Og folk snakkede om, at Henrik Poulsen var god til at lave de der præsentationer. 

I: Hvad gjorde sådan mest indtryk på dig i den der præsentation? 

L: Jamen jeg tror, at jeg blev klar over, hvor velgennemarbejdet det var, hvor jeg egentlig ikke havde 

tænkt over, hvor kæmpe en maskine de har rullet ud. Det viste sig jo på hele kommunikation- og 

branding siden – det var ikke lavet på 5 minutter, vel? Så der er jo nogen der ederbankeme har tænkt, 

og det har tænkt rigtig længe. Det synes jeg var nogle ekstremt stærke images – det synes jeg i det 

hele taget i de der film. Så det tror jeg, gav mig nok det absolut største indtryk. Så konkret kan jeg 

meget godt lide Henrik Poulsens præsentationsstil – eks. at man ikke bare sige: ’Vi har valgt Ørsted 

fordi det er det fedeste navn i verden’. Det var jo ikke det han sagde. Han sagde, at de i princippet har 

kigget på 3000 navne, og det her det har ’grow on us’. Så det var jo ikke sådan helt deroppe. Sådan 

hørte jeg det. Om det er rigtigt, det ved jeg ikke. Men sådan hørte jeg det, og det kan jeg godt lide. Jeg 

synes, at han solgte budskabet godt. Og så var det ekstremt flot bakket op. Så jeg synes virkelig at det 

var godt. Altså hvem har ikke lyst til at være en del af det, man så den dag? Altså det vil jeg da gerne 

være. Jeg vil da gerne kunne sige, at jeg har brugt mit liv her. Og sådan tænkte man nok ikke tidligere, 

når man gik på arbejde. 

I: Så bagefter – følte du så, at du var nok klædt på til at kunne føre dine medarbejdere videre i 

forandringen? 

L: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Men jeg tror så også, at nogle af tingene følte jeg ikke, at jeg skulle 

klæde dem på til. Fordi jeg tror ikke, at jeg følte, at jeg skulle klæde dem på til at acceptere den vision 

eller ej. Det ligger et andet sted end på sådan et mellemlederniveau, som jeg er. Men jeg tror, fordi vi 

netop har så mange forandringsprocesser, så tror jeg faktisk altid, at det er svært at få italesat tingene 

ordentligt. Jeg tror tit, at vi efterlader alle vores medarbejdere til selv, at gå og skulle prøve at forstå 

en forandringen. Selvom vi prøver på det. Og jeg prøver også selv på at italesætte forandringerne når 

de sker, men jeg tror også bare, at det er vigtigt at sige, at nogle af de forandringer der kom der, dem 

har vi arbejdet med rigtig rigtig længe, og for eksempel. hele forståelsen af, at windpower er den 

største division, og også hvad det har af betydning for den business unit, som jeg sidder i – det er ikke 

noget der skete den 2. oktober. Det er noget der skete over en kæmpe lang periode, og som vi sådan 
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set håndterer – og har håndteret løbende. Men det er jo ikke selve navneskifte, jeg snakker om, men 

mere hele det der ligger rundt om. Hele forståelsen og frasalget af E&P det har vi håndteret rigtig 

meget. Og vi har som sagt også været nødt til at stille en del spørgsmål til de tidligere strategier, som 

kom ud, som handlede om: ’hvad er gassens rolle i det her’. Vi har haft Henrik Poulsen ude og tale 

separat til de business units, som det handlede om, hvor os jurister har været med. Og så sent som i 

september måned, hvor vi snakkede om strategi, så havde vi Søren Scherfig, Head of Markets, ude i 

mit team, for også at snakke om strategien, og hvad det så betød for vores områder. Så den del har vi 

håndteret løbende, men jeg tror ikke, at vi på den måde har håndteret navneændringen. Og der er jo 

mange efterspil, som eksempel alle vores standardkontrakter, som skal laves om. Altså jeg sidder i 

øjeblikket og laver PDD’er, People Development Dialogue, hvor vi laver mål for vores medarbejdere, 

og her er der jo en masse steder, hvor der står DONG, så man skal have skiftet slidende og skiftet 

farverne. Og det er ikke bare en ’control find and replace’. Du er nødt til at sikre dig, at det hele er 

ændret. Så der er mange ændringer, og det vil jeg skyde på, at Liv kan sige en masse om. Jeg tror, at 

de i hverdage struggler med langt flere møg ændringer, for at kunne arbejde. 

  

I: Okay. Afholdte du så en præsentation eller et eller andet for medarbejderne bagefter? 

  

L: Nej, vi har sådan et 14 dages teammøde og i det 14 dages teammøde, der talte vi om nogle af 

ændringerne. Der var også sådan nogle forskellige kurser for lederne – der var sådan noget, hvor man 

kunne ringe ind med alle mulige spørgsmål: ’Hvad sker der her, og hvad betyder det, skal jeg have nyt 

kreditkort’. Dem deltog jeg i og prøvede at informere dem om de forskellige ting. 

  

I: Men modtog du noget materiale fra ledelsen? 

  

L: Jeg var i hvert fald med i noget IT noget. Det var sådan en internet spørgetime, som var lavet som 

sådan nogle skypecalls, hvor vi sad alle sammen og ringede ind, og så kunne man tekste alle mulige 

spørgsmål ind. Man kunne også få lov til at udtale sig. Men det var super smart det der med, at vi 

kunne skrive ind, og så sad der så tre forskellige og svarede – en fra P&D, en fra corporate branding 

og sådan noget. Og der kom jo så alle de her spørgsmål, som var meget konkrete spørgsmål blandt 

andet. 

  

I: Okay. Men modtog du også noget på mail fra ledelsen. 

  

L: Det har jeg givetvis også gjort. 
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I: Kan du huske noget om, hvad det indeholdte? 

L: Det kan I næsten høre, at det kan jeg ikke. Altså jeg modtager noget, der hedder managers brief, og 

jeg er helt sikker på, at det har været adresseret i det. Og det læser jeg. Så har jeg givetvis også 

modtaget noget andet, men jeg har jo selv været fedtet ind i både E&P’s farvel og jeg har jo også selv 

været involveret i at sikre, at forandringsprocesserne kørte.  

I: Vi har hørt noget med, at der sidder nogle HR-partnere ude i afdelingerne. Er det noget der gør hos 

jer også? 

L: Altså de har ikke haft nogen rolle i forhold til det her. Men I skal stadig huske, at i snakker med 

jura. Jura har været involveret, altså ikke mig, men mine chefer har jo vidst om det her længe. De er jo 

med i bestyrelsen. De har jo været fuldstændig involveret i det og været med til den tidlige 

kortlægning af det. Det vil sige, at de ved noget før vores HR business partner har vidst noget.  

I: Men hvad med HR-partnerne, har de været der efterfølgende? Har de været til stede på nogen 

måder efter forandringen er blevet præsenteret?  

L: Ja, det har de. De er med i et månedligt møde vi har, hvor vi kigger på lidt forskelligt. Men de har 

ikke haft nogen rolle som sådan. Der har ikke været behov for den rolle fra dem. For den viden der 

ligger hos vores øverste chef, den er større. Og fordi vi har haft folk der er med inde i maskinrummet 

på det. Det vil sige, at der er en fra jura der sikkert også har rejst sig op på et morgenmøde og sagt et 

eller andet, hvis der er blevet sagt noget bagefter. Men tror jeg ikke, at I kan tage som noget generelt, 

for det er simpelthen fordi der i jura sidder nogle folk med den der helt særlige viden, ligesom det 

også er jura der i den grad har været med inde over frasalget. Så der er nogle ting, som stadig skal 

forklares - det er slet ikke det, men her kan man sige, at det så lige så godt kan blive forklaret af vores 

ledere i stedet.  

I: Okay. Hvad så med i din afdeling - hvordan kan du mærke forandringen i hverdagen? 

L: Jamen ikke meget tror jeg. Jo, undskyld - jeg kan godt mærke det nogle steder. Der er ligesom 

nogle højere krav til, at alle bliver lidt mere grønne. Altså at man får flyttet plastikflaskerne i vores 

køleskab med vand, for hvorfor skulle vi have dem? Få kigget efter, hvordan vi får en mere miljørigtig 

kantine, og hvordan vi husker at smide vores papkrus i den rigtige renewable skraldespand og sådan. 

Det udtaler folk sig om. Så på den måde er den der brede del, der egentlig ikke har noget at gøre med, 
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hvordan vi producerer energi, den er også ved at flyde ud, lidt det samme som sikkerhedskulturen. 

Men det er jo ikke noget der sådan sker fra dag til dag. Det er simpelthen bare langsomme skridt.  

 

I: Men kan du sådan mærke forskel, fra da I var DONG Energy? 

 

L: Igen der tror jeg at det er mere gradvist for mig. Jeg tror det, ja. Jeg tror faktisk godt, at vi kan 

mærke den her vision betyder noget for, at vi allesammen skal lave nogle ændringer. Det er ikke kun 

arbejdsmæssigt, men i virkeligheden også i vores eget liv at vi skal ændre noget. Jeg synes ikke, at vi 

nødvendigvis taler så meget om det i mit team. Så øver vi os selvfølgelig på at sige Ørsted og ikke 

DONG. Liv har været her længere end mig, og jeg har været her i 9 år, og jeg har en i mit team, der 

har været her i 35 år, og en i mit team der har været her i 17 år, og så en der har været her i 3 år af dem 

der sidder i Danmark.  

 

I: Hvor ofte ses du med dem fra dit team? Hvor ofte er I samlet?  

 

L: Hver 14. dag har vi et 45 minutters teammøde.  

 

I: Okay. Og dem der sidder i Tyskland og London, de er med på skype?  

 

L: Ja. Og så har jeg one-to-one’er med dem der sidder i udlandet ugentligt, hvor jeg har sådan en 45 

minutters seance med hver af dem.  

 

I: Har I talt noget om forandringen der? 

 

L: Mest praktisk. Og så har vi også fået adresseret - altså eks. i salgsforretningen, hvor man sælger 

almindelig gas og almindelig strøm, hvordan man adresserer det, og hvordan man får italesat, at de 

ikke kommer i noget rent renewable. Men at de kommer ind i en salgsforretning, hvor man sælger 

almindelig gas og strøm til kunderne, som er grøn strøm, men almindelig gas. Det har jeg været nødt 

til at snakke meget om. Men så har vi snakket meget om, hvad salgsforretningen også kan gøre for, på 

sigt at få ændret kunderne til selv at have et ønske om at modtage grønnere energi. Det er nogle af de 

tiltag vi har. De skulle gerne føre til, at vores kunder i højere grad har lyst til selv, at arbejde med at 

blive grønnere og nedsætte deres co2 udslip ved selv at modtage mere renewable energi. Så på den 

måde blev Rom ikke brygget på én dag, men vi arbejder alle sammen hen mod det fælles mål. Det er 

jo ikke nok bare at producere grøn energi, men vi skal jo også sikre os, at den grønne energi kommer 

ud. Vi transformere hele fødekæden - alles måde at tænke på. Det er jo sådan den step-vise måde at 
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tænke på. Så det har vi arbejdet en hel del med, at skulle snakke rundt om. Også for at forstå vores del 

af organisationen, som ikke bare er ren grøn. Så det er en anden del af det. 

 

I: Har du en fornemmelse af, at medarbejderne i team har haft svært ved at gå med på den her vision 

nu hvor de ikke sidder i en afdeling, hvor man udelukkende laver grøn energi? 

 

L: Altså man kan sige, at nogen af dem sidder i hvert fald og bliver lidt pressede, for sidder man eks. 

og sælger NLG gas, som bliver hevet op af jorden og solgt på kæmpestore tankskibe, og bliver fragtet 

hele verden rundt. Det er måske lidt sværere at se i den samlede vision. Det er klart, at der kan det 

være lidt sværere at tage visionen ind. Jeg oplever eksempelvis, når jeg skal ansætte medarbejdere, så 

vil man møde nogle mennesker, som er fuldstændig ideologer selv, og netop derfor har jeg været nødt 

til at adressere også, at det er ikke den del af virksomheden, de kommer ind i. Hvis de kommer ind og 

tror, at de er fuldstændig renewable, så er det ikke det, vi byder i de her opgaver.  

 

I: Så slår du mere ned på, at det handler om at få ændret tankegangen? 

 

L: Ja, det synes jeg. Også prøver jeg på at slå ned på, at det jo er fantastisk hvad vi gør i Ørsted, men 

det skal jo helst ikke stå alene. Det store win ville jo være, at I to aldrig ville opvarme jeres huse med 

andet end grøn energi, og at I selv ville arbejde på at være co2 neutrale - uanset om det er jeres kød I 

spiser, eller hvad I gør. Men jeg synes også at det er spændende på den måde, at jeg synes at 

teknologien på en eller anden måde bør kunne hjælpe os til, at vi kan blive det, uden at vi ligesom går 

for meget på kompromis med vores livsstil. Den gode nyhed ville jo være, hvis vi sad i noget tøj her, 

som var produceret på en måde, som var grøn. Jeg synes egentlig også, at visionen er vældig meget 

større faktisk - og det snakker vi noget om. Jeg synes også at folk er mere åbne overfor, hvad de selv 

synes. Så det er faktisk okay, at man ikke synes, at der skal stå plastikflasker i køleskabet. Det synes 

jeg er spændende. Men det stiller jo også nogle krav.  

 

I: Så forventer du mere af dine medarbejdere nu?  

 

L: Det ved jeg ikke om man kan sige sådan der, men jeg tror måske at man kan sige, at jeg synes at 

det er okay, at tale noget mere om det og have nogle flere holdninger til det. Så jeg ved ikke, om man 

kan sige, at jeg forventer noget mere af dem. Nu er det jo nogle meget kloge medarbejdere, der sidder 

i mit team selvfølgelig, så de er jo selvstændige. Men altså nej, det gør jeg ikke. Jeg tror mere der er et 

eller andet mentalt skifte.  
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I: Vi har også hørt, at de gjorde nogle forskellige tiltag fra ledelsens side i forbindelse med skiftet. 

Blandt andet havde I en app. Er det noget du brugte? 

 

L: Nej, jeg har ikke brugt den form for app herude. Det har jeg ikke deltaget i. Og det har jeg sikkert 

også tænkt på det tidspunkt, at jeg lige skulle passe på ikke at komme til at sige noget forinden. Så jeg 

holdte mig lige tilbage med den slags.  

 

I: Okay. er det noget du sådan kan huske at I snakkede om?  

 

L: Nej, det jeg tror faktisk ikke. I kan prøve at spørge Liv om hun har deltaget.  

 

I: Okay. Vi har snakket en lille smule om det før, men hvis nu du skulle prøve at tænke en lille smule 

tilbage på nogle tidligere forandringer, hvordan var din mavefornemmelse så ved denne forandring i 

forhold til tidligere forandringer?  

 

L: Jamen den var dårlig til at starte med, men det var jo måske også baseret på tidligere forandringer. 

Men så blev den vendt. Også hurtigere end jeg kan huske de ellers er blevet. Jeg synes egentlig 

faktisk, at vi er gået igennem ufatteligt mange forandringer. De fleste har været okay. De værste er jo 

når vi ikke har haft penge og skulle fyre nogen medarbejdere.  

 

I: Var det så særligt Henrik Poulsens præsentation der fik vendt det? 

 

L: Ja, for mig var det. Sammen med de der film. Det var det helt klart. Men det var jo så også specielt, 

at jeg var fedtet godt ind i det inden. Uden nogen viden.  

 

I: Men ved du om alle i dit team på den ene eller anden måde så præsentationen? 

 

L: Det er jeg sikker på de gjorde.  

 

I: Var det noget du gerne ville have at de gjorde? 

 

L: Ja, absolut. Sådan noget anbefaler jeg altid. Og hvis man ikke kunne se det på dagen, så ligger de 

jo tilgængelige på Vital. Så det er helt sikkert. Man er nødt til og sætte sig op til at få den der - for 

ellers kan du slet ikke manøvrere her. Altså du er nødt til at få de her forklaringer ellers står du jo bare 

der og lader ting regne ned over dig. Der er du bare nødt til at komme med. Så ja, det anbefaler jeg 
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altid. At vi deltager i det, og i det der hedder townhall møder i de forskellige business units. Eller når 

der er forskellige strategi sessioner - også udenfor vores eget team. For vi kan simpelthen ikke forstå, 

hvad det er motivationerne er, vi kan ikke forstå hvad det er driverne er, hvis ikke vi er med til sådan 

noget. Og vi er jo en service funktion - vi skal jo levere ind til det, og til den service forretningen vil 

have. Og hvis ikke vi forstår, hvad det er der driver forretningen, så bliver det svært at levere.  

 

I: Men snakkede I så om det efterfølgende samlet i teamet - altså hvad I lige havde set?  

 

L: Jeg ved ikke hvor meget det var samlet lige der, men jeg har jo snakket med de forskellige om det. 

Også fordi når jeg er i Virum, så er jeg ved de 5 i mit team, og vi sidder i et åbent kontorlandskab, så 

vi snakker. Og jeg synes helt generelt at vi snakkede om det, også fordi han er en ekstremt dygtig 

mand til at præsentere - det må man bare konstatere. Jeg har faktisk også været her under den tidligere 

CEO, og kunne ekstremt godt lide ham, så jeg var rimelig skeptisk, da der stod sådan en jyde der, som 

var Henrik. Men det er ikke mange mennesker, du ser er så dygtig retorisk. Det er en gave, synes jeg. 

Det har man jo også kunnet se på børsnoteringen og fra andre steder, hvor han har skulle drive noget 

igennem. Han kan godt nok godt sælge sin virksomhed. Og det er jo flot at opleve. Og så tror jeg at 

det er lettere, når han skal ud med sådan et budskab, for så mange mennesker har trods alt ikke så 

meget imod det. Hvis han nu havde kommet og sagt, at vi skulle fyre en helt masse mennesker og 

sagde: ‘nu giver vi op på det der vindenergi, og nu skal vi kraftedeme tilbage til noget olie og kul’. 

Det er jeg ikke sikker på havde været det samme. Jeg tror det havde været sværere så at motivere folk. 

Jeg tror også at han har ramt noget, der passer godt i vores samtid. Som jeg siger, hvem er det, der 

ikke gerne vil være en del af det her? 
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Bilag 7 - Interview med Svend (Mellemlederrepræsentant) 
 

Interviewer: I 

Interviewperson: S 

 

I: Vi kommer ude fra CBS og studerer Human Resource Management, og skriver om jeres skifte fra 

DONG Energy til Ørsted. Det er selvfølgelig anonymt, så ingen navne bliver nævnt. Vil du fortælle 

kort om, hvad du laver i Ørsted, og hvor længe du har arbejdet her? 

 

S: Jeg har ansvaret på nogle havne, og der har vi forskellige produkter blandt andet kul. Der har jeg 

ansvaret for, vi har et brandsystem, der har jeg det tekniske ansvar for vedligeholdelse af det. Det er 

ikke mig som har det fysiske ansvar, men jeg skal holde det i sådan stand, at det skal kunne sejle og 

sørger for mangler, således man kan have et flow. 

 

I: Hvor mange medarbejdere har du ansvaret for? 

 

S: Jeg har outsourcet ca. 13 fra et af værkerne, til en leverandør, så det er ikke mine medarbejdere 

mere. Så der er kun 7 tilbage. Men der er underleverandører alle steder, så vi er hurtigt oppe på 40 

medarbejdere i alt. Men jeg har kun direkte ledelse af 7.  

 

I: Hvad er din rolle overfor de 7 medarbejdere så? 

 

S: Min rolle, den er, altså de hjælper mig med, at vi får renset ind over havnekajen i de forskellige 

havne. Vi får transporteret det ind i bloggen, rengøring osv. Vi driver havnene. Det tekniske ansvar 

over management systemet, og så har jeg et ansvar, hvis der skulle ske noget på de andre havne, altså 

hvis min chef, skal noget andet, så har jeg ansvaret for alle havnene, hvis der skal ske nogle 

ændringer. Forhandlinger og tale med leverandører. 

 

I: Kan du fortælle lidt om, hvad du tænker er ideerne bag navneskiftet? 

 

S: Det er jo det her grønne, at vi ikke sviner naturen til, vi bruger det der er i naturen, og det kan jeg 

godt se ideen med, at vi ikke laver en masse forurening. Det synes jeg er et godt skift, iogmed DONG 

jo også står for gas, og gas delen forsvandt. Så jeg kan godt se ideen i, at vi bruger de ressourcer, som 

der er i naturen i forvejen. Hvert fald i en større og større andel. 
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I: Hvorfor tænker du, det blev Ørsted? 

 

S: Jamen det er jo det her med magnetisme, og ja altså jeg tror, de var igennem 3000 navne, hvor det 

så endte med det. Altså jeg tænker, der er en god forhistorie, og det er kendt ude i den store verden, 

navnet DONG er jo ikke særlig godt i det engelske sprog. Og det er blå farver, og det blå hav og så 

har vi fået de blå farver, det er der tænkt over. 

 

I: Hvad så med den nye vision, kan du fortælle lidt om hvad den går ud på? 

 

S: Se nu skal jeg se, om jeg kan det slogan. 

 

I: Ja det behøver ikke være præcis, men bare hvad det går ud på. 

 

S: Ja nu skulle jeg have forberedt mig lidt, det går ud på, at vi ikke bruger de fossile brændstoffer, jeg 

må indrømme, jeg kan ikke lige huske det slogan. Vi dyrker det hele på grøn energi, det gør vi. Det 

synes jeg rigtig godt om. 

 

I: Hvad var din første tanke, da du hørte om navneskiftet? 

 

S: Fedt nok, det man lige når at sige er: øv nu skal vi lave en hel masse ting om, dit og dat. Men jeg 

synes egentlig, processen har været meget god, det var bare over en weekend, så det gik smertefrit. 

 

I: Så hvad tænker du om navnet nu? 

 

S: Det er sådan, at man skal korrigere sig selv, man har sagt DONG siden 2006. Jeg glemte lige at 

sige, at jeg har været i DONG siden 1984, så det er 34 år jeg kører nu. Der har jeg oplevet mange 

firma skift gennem tiderne. Så jeg synes ikke det har været besværligt på nogen måde, jeg tænker også 

positivt om det, jeg kan godt se ideen idet, at vi bygger på fossile brændstoffer. Jeg har personligt ikke 

nogle dårlige tanker om det andet navn, men det er fedt nok med Ørsted, det er sku fint nok. 

 

I: Er der noget du synes, er mindre godt ved forandringen? 

 

S: Jeg synes det med, at nogle vil sagsøge os med navnet, det burde have været ordnet inden. Jeg 

synes, vi skal forblive det vi har valgt, det er fint. Men der må ikke komme noget bagefter, som kan 

ødelægge det, der er nogle familiemedlemmer, så vidt jeg har forstået, som lægger sag imod os, har 
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jeg hørt. Det ville jeg være rigtig ked af, hvis det er noget som ændre det. Jeg synes vi har fået et mere 

passende navn.  

 

I: Kan du fortælle lidt om den dag, hvor forandringen blev præsenteret? 

 

S: Altså det var jo på den store, altså town hall. 

 

I: Ja var du i Gentofte? 

 

S: Nej det var jeg faktiske ikke, det valgte jeg ikke at køre efter, det synes jeg ikke jeg kunne. Jeg så 

det på skærmen ude på et af værkerne. Der så vi det. Og jeg ventede det med spænding. Jeg glædede 

mig da til at høre, hvad der så skulle ske, det var en positiv spænding. 

 

I: Kan du huske, om der var gjort noget ud af det? 

 

S: Der var sat de her plakater op, så når man gik ind i lokalet, så var de der, de kunne jo ikke stå der 4 

timer før, så havde alle luret det. Jeg mener, det var kl 11, at det blev præsenteret. 

 

I: Var det en god oplevelse at se det? 

 

S: Ja det tænker jeg, det var, lige da jeg hørte navnet: ‘what’, tænkte jeg, men så gik der 30-40 

sekunder, så begyndte det at klinge bedre og bedre, jo hvorfor ikke.  

 

I: Hvad var det, som fik de til at ændre mening? 

 

S: Jo det var fordi, jeg havde slet ikke forestillet mig det var sådan et efternavn, eller hvad skal man 

sige, det havde jeg ikke forestillet mig, jeg havde måske forestillet mig noget helt andet, jeg ved det 

ikke. Jeg vidste jo ikke, hvad der skulle ske. 

 

I: Så du har ikke været inddraget i noget tidligere, du har fået det afvide? 

 

S: Nej jeg har ikke været inddraget i noget om navnet tidligere, eller hvad det har været. Det er højere 

oppe, jeg er bare første led over gulvet. Der er fem led op over mig, det kommer lidt an på, hvordan 

du tæller. 
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I: Kan du huske, om der var noget der gjorde særligt indtryk på dig under præsentationen? 

 

S: Jamen der var stor tilslutning til det møde, så man kunne se i Gentofte, at der var bannere og alt 

muligt forskelligt, der var gjort noget ud af det, det må man sige. 

 

I: Var der nogle dele af præsentationen, som gjorde særlig indtryk på dig? Nogle af delen, eller talen. 

 

S: Altså Henrik Poulsen er altid velforberedt, og det kører bare der ud ad, så det overrasker mig ikke. 

 

I: Hvad har din rolle som mellemleder været efter forandringen, har du skulle gøre noget anderledes? 

 

S: Det er ikke sådan, jeg har haft en 10 punktsplan, jeg skulle følge, det er ikke sådan. Jeg har haft lidt 

omkring, at vi skulle have udskiftet vores arbejdstøj og sådan noget, der har været en forespørgsel om 

nogle logoer, den praktisk del, det arbejder vi stadig lidt med at få, det er ikke implementeret endnu.. 

Det er smartere at gøre det, når temperaturen kommer op, og vi alligevel har tid til det. Vi prøver da 

på at bruge de nye logoer, og udskifte, men det er jo ikke sådan man får lov at skifte hele garderoben 

ud, vi gør det lidt med måde, vi har fået et tilbud om en ny trøje, taske og t-shirt og sådan noget. Jeg 

har så valgt en træningstrøje, så det har vi fået, vi har også fået det første sæt arbejdstøj, så vi er jo 

kommet i gang, på en fornuftig måde, med hensyn til det ikke er overforbrug af ressourcer på en gang. 

Med vores arbejdstøj der har de så senere fundet ud af at man for en fornuftig penge, altså arbejdstøjet 

ligner nøjagtig, det eneste der er ændret er logoerne, det kunne man måske godt have fået lanceret 

samtidig med, men altså det er en detalje. Så havde vi sparet lidt penge, vi er jo vant til at spare penge, 

men ellers tænker jeg ikke ret meget kunne have været anderledes, det er jo 5000 medarbejder, det er 

jo en stor omgang, med IT, tøj og logoer alle steder. Der er mange som siger DONG endnu, på de små 

områder, der er vi slet ikke endnu, vi retter os selv i det gang på gang, vi er på vej, men det er noget 

som tager tid, når man har heddet noget i 10 år. Det varer længe, det taget virkelig tid.  

 

I: Så du oplever stadig, at nogle siger DONG? 

 

S: Ja det sker endnu. Men der er flere og flere, som får sagt det rigtig første gang inklusiv mig selv. 

 

I: Føler du, at du er blevet klædt tilstrækkeligt på til at lede medarbejderne i dit team, efter de værdier 

som er i Ørsted? 
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S: De krav der er blevet stillet, har ikke været særlig store, men det mener jeg vel, at vi som ledere 

godt kan håndtere. 

 

I: Hvad er det for nogle krav? 

 

S: Jeg har i hvert fald skulle tage stilling til, om at vi ikke bare skulle skifte alt ud, og at vi gør tingene 

med måde osv. Jeg er også klar over, at vi skal gøre tingene, men det er måske gennem mange års 

opdragelse, at jeg tænker man sortere tingene på en fornuftig måde. Men der har ikke været sådan et 

10 punkts stadier, nu gør du sådan og sådan, men omkring skiftet på din computer, her har der været 

god instruktion sådan generelt. 

 

I: Har du modtaget noget materiale fra ledelse, som hjælp til hvordan du kan lede medarbejderne efter 

de nye værdier?  

 

S: Jeg tænker nok, vi har fået nogle mails, nu er det jo ved at være noget tid tilbage, men efterfølgende 

da det var annonceret. Mails med beskrivelser om IT system. Der har ikke været sådan en generel 

mail. Altså om min chef har skrevet til mig, nu skal du gøre sådan og sådan fordi vi hedder Ørsted? 

 

I: Ja om der ligesom er kommet, højere oppe fra, hvor i har modtaget en powerpoint præsentation, 

som i kunne bruge i jeres team? 

 

S: Altså der har jo været travlt, så nu bliver jeg pludselig i tvivl om hvornår den nøjagtige dato var. 

Det kan jeg dårligt huske, ved du det? 

 

I: Jamen jeg tror i skulle have noget sendt, lige efter at præsentationen var blevet afholdt? Så den 2. 

oktober. 

 

S: Ja, der må jeg melde pas, der har jeg haft travlt med outsourcing af mine medarbejdere. 

 

I: Det er bare helt i orden. Men har du afholdt en præsentation for dit team, som har omhandlet 

forandringen efterfølgende? 

 

S: De informationer jeg har fået, har jeg givet videre til mine medarbejdere på afdelingsmødet, og de 

har også selv været på de der townhall meetings, så det er ikke meget jeg har fået, som jeg kunne 

bidrage med. Udover der er kommet noget generelt. 
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I: De afdelingsmøder i har holdt, kan du huske hvad i sådan har talt om i forbindelse med 

forandringen? 

 

S: Ikke andet end at det hele ikke sker fra den ene dag til den anden, jo vi har fået en anden opsætning 

på computeren, og der er skiftet nogle logoer og sådan, men det er ikke fordi du går ud og agerer 

anderledes i morgen. Vi har jo været grønne og miljøvenlige i flere år, det er ikke sådan vi har ændret 

spor. Ihvertfald ikke i den del af firmaet vi er. 

 

I: Har du en fornemmelse af, at medarbejderne i dit team synes det er et godt nyt navn? 

 

S: Ja det, altså det er jo lidt afhængigt af lokationerne, der er nok nogle som har været her i, jeg ved 

ikke hvor mange år, som det dybest set kun reagerer på det 10%, hvor der måske er en som reagerer 

100%. Nogle tænker: ‘nå ja, så hedder vi det’. Begejstringen den er forskellig fra den enkelte 

medarbejder, hvad den betyder. I Avedøre der lå det jo i at det skulle udliciteres. De mennesker som 

hed DONG, d. 1 Oktober, og så hedder de Ørsted, når de skulle forlade det Ørsted, var de jo skide 

ligeglade, hvad vi kommer til at hedde. Så den type medarbejder har slet ikke haft nogen mening 

omkring dem. De 7 der er tilbage, jamen der har jeg ikke hørt noget, flere har været rimelig positive, 

nogle mere end andre. 

 

I: Tror du det har nogen betydning, om man er begejstret for det eller ej? 

 

S: Det har da hvertfald betydning for, hvordan man modtager forandringen, jeg har en medarbejder 

som sidder i bestyrelsen, og han har været med til alt det der. Det er jo lige fra, at han er top motiveret 

til det, han har kendt til det som den eneste, og han har efterfølgende fortalt om det, så han er jo 100% 

engageret, hvor en anden medarbejder bare lige for det afvide, ikke er engageret, eller har modtaget 

det på præcis sammen engegament. Det er synes jeg er rimelig klart. 

 

I: Men er det dårligt, at man ikke er så engageret i det nye navn? 

 

S: Altså det er jo mere, at de ikke er engageret i samme grad. Om det er en dårlig ting, jeg tror det er, 

hvad man må forvente, vi er jo ikke ens allesammen, nogle medarbejdere kommer for at få noget med 

hjem, og så spekulere de ikke mere over det. Nogle tænker over det, når de kommer hjem, og arbejder 

med tingene hjemmefra og bliver engageret. Men der er forskel på, om man er 3F’er, eller hvad man 

er, eller leder eller chef, om hvor engageret man i tingene, og hvor meget man reflekterer over 
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tingene. Men de medarbejdere jeg har tilbage, de er jo meget engageret i mange ting, og man får nok 

en bedre tilbagemelding fra dem, end nogle af dem som jeg lige er gået af med, som er 3F’er.  

 

I: Vil du sige, du er lige så stolt af at arbejde i Ørsted, som du var i DONG Energy? 

 

S: Jeg vil sige, i princippet vil jeg hellere arbejde i Ørsted, for det står jo mere for det grønne. Det er et 

voldsomt skridt i den rigtige retning, at de går ud og melder det her ud. 

 

I: Tror du medarbejderne i dit team, har det på samme måde, tror du de er mere stolte af at arbejde for 

Ørsted? 

 

S: Nu ved jeg ikke hvad de har svaret jo, men nogle vil nok ikke spekulere så meget over det, og 

andre synes det er helt fint. Så det er 50/50, dybest set tror jeg de fleste kan se, der er en mening i det 

her. Det er min holdning. 

 

I: Har du en fornemmelse af, at ledelsen forventer du gør noget anderledes, efter i er kommet til at 

hedde Ørsted? 

 

S: Jeg tror, uden at have fået det afvide, at de forventer jeg bakker det hele 100% op, og det gør jeg 

os. Jeg har også en forventning om, at de går ud fra, at vi alle sammen er med på det her, fordi de selv 

synes det er godt, hvis jeg selv synes det er godt, så tror jeg også alle andre synes det. Sådan har jeg 

det selv, er jeg dybt engageret i noget, så kan jeg ikke forstå, hvis der er nogen, som ikke synes det er 

godt. Sådan har jeg det selv, sådan har andre chefer det nok også, det er hvad jeg lige tænker. Der kan 

sådan en undersøgelse, være med til at kortlægge om det også er tilfældet. 

 

I: Ja lige præcis. Kan du fortælle lidt om de forskellige tiltag, som er lavet i forbindelse med 

forandringen, vi ved der er lavet sådan en app, hvor man kunne deltage i en quiz og svare på 

forskellige spørgsmål, er det noget i har brugt? 

 

S: Jeg ved der er en enkelt af mine medarbejdere, som har været med, jeg har ikke selv haft tid til at 

bruge den. 

 

I: Kan du komme i tanke om andre ting, der er blevet gjort fra ledelsens side af, for at gøre 

opmærksom på forandringen? 
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S: Vi har noget, som hedder smartX, det er også en del af det her, der er også sat nogle nye ind, hvor 

man kan komme med forslag på en webside, som opfordrer medarbejderne til at komme med forslag. 

Som peger i den retning også. Jeg er så lidt i tvivl om, om det kom lidt før, men den rejse var nok 

startet inden, om det så har været en del af navneskiftet, det kan jo godt være fra topledelsen af. Det 

indikerer helt klart hvad virksomheden vil, og hvad brandet står for, jeg synes det er et godt brand. 

 

I: Kan du komme i tanke om noget, som er med til at gøre jer opmærksomme på, i jeres hverdag at i 

har skiftet navn? 

 

S: Altså er det ikke de fysiske rammer? 

 

I: Jo det kan være nærmest alt. 

 

S: Jeg ser med det samme hverdag, at vi har fået nyt navneskilt. De var meget hurtige til at få skiftet 

det, skiltet er også kommet med flere steder, ikke alle steder. Så der bliver man jo opmærksom på det, 

dagen efter når man dukkede op om morgen, fik du et nyt baggrundsbillede på, så der ser du jo det 

med det samme. Grøn jordklode og Ørsted, så du bliver gjort opmærksom på det på mange måder, der 

er også plakater rundt omkring. Men vi er ikke i mål med transformationen. 

 

I: Hvad skal der til for i er i mål? 

 

S: Ja men der er massere gamle ting, hvor der står DONG på rundt omkring stadig. Det er lige fra 

hvad der står ude på toilettet, men altså ja der er masser steder, hvor der står noget. Men man er i gang 

subjektivt, med at finde plakaterne rundt omkring osv. Der er også enkelte medarbejdere, som 

arbejder i DONG tøj endnu, man kan ikke smide alt ud på engang. 

 

I: Hvis du tænker tilbage på tidligere forandringer, du har jo været her i mange år, hvordan har din 

mavefornemmelse så været denne gang, i forhold til tidligere forandringer? 

 

S: Nu relaterer navnet sig til hvad vi laver, navnet er mere passende med terminologien vi 

repræsentere det jo, for DONG hvad har det med el, altså ordet, at gøre. Så nu er der noget, der 

hænger sammen. Jeg vil sige Ørsted, man skal selvfølgelig tage hensyn, men man kan relatere sig til 

Strøm og vand. Man kan relatere sig til det, som vi egentlig gør, vi producerer jo strøm. Vi producerer 

også varme osv. Vi har netop sådan nogle, som lave strøm og drejer rundt, vindmøller og CO2. 
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I: Hvis du tænker på tidligere forandringer, har du så været nervøs over den her? 

 

S: Nej slet ikke, jeg er kun positiv, og jeg faktisk ikke nervøs. Hvad skulle jeg være nervøs for, jeg 

kan godt se, vi er en stor virksomhed, men nu da vi alle bliver bio grønne, så er vi jo med på den 

boldgren. Så det har jeg tænkt positivt omkring. Jeg bekymre mig ikke på nogenmåder. 

 

I: Og du har også på fornemmelsen at medarbejderne i dit team generelt er positiv? 

 

S: Ja der har ikke været nogen dårlig stemning over det her overhovedet, altså vi passer lidt på vores 

penge, så hvis vi skal bruge mange penge på noget, skal vi også være sikre på, at det giver noget 

tilbage, der kan være nogle, som sætter nogle spørgsmålstegn, hvordan får vi lige de der igen. Hvis 

man sløser med pengene. 

 

I: Er der nogen, som har stillet dig det spørgsmål? 

 

S: Nej, men hvis man nu bruger en masse penge, som ikke giver meget værdi, hvis man smider alt tøj 

ud og køber noget nyt, og det gamle tøj var forholdsvis nyt, det giver mening at man ændre lidt på 

bogstaverne, og det er lidt pænere, hvis nu det blev lanceret samtidig med, så man kunne sparre. Men 

ude i den store verden, er vi markedsført bedre med det her navn, det tænker jeg helt klart. Så jeg 

bekymre mig ikke, jeg synes selv, jeg kan identificere mig med det. 

 

I: Og det tror du, også medarbejderne i dit team kan? 

 

S: Ja, det håber jeg da de kan. Det er det indtryk jeg har, det bliver spændende at høre. 

 

I: Så er vi nået igennem, ved mindre du har nogle spørgsmål til sidst?  
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Bilag 8 - Interview med Pia (Medarbejderrepræsentant) 
 

Interviewer: I 

Interviewperson: P 

 

I:. We are 2 students from CBS makeing or thesis assignment about your change from DONG Energy 

to Ørsted. And of course this interview is completely anonymous and no real names will be mentioned 

in our paper. So can you begin with a brief explanation of what you do and how long you have been 

here in Ørsted? 

 

P: Yes. I started back in July 2009 so I have been here for a while now. I have a previous background 

from Vestas - I was there for nine years as well. And I wanted to continue in the area of green energy. 

I am a cost controller so I am following up on the costs and budgets we are setting for our big 

construction projects - so big wind farms.  

 

I: What was your first impression of the name change - what was your first thoughts?  

 

P: It was a very positive one. I think everyone could see that we didn’t really live up to our name any 

longer - ‘Dansk Olie og Naturgas’. We have divested all, both oil and gas productions so it came quite 

natural that there should be a name change. And I think, by doing a name change, it is very important 

that you create a feeling behind it - that it means something. Both to the employees and to the society 

around Ørsted. And whatever PR bureau we have had - they have done a very good job, because I 

really believe that they managed to create a good feeling about the name change. It was very powerful 

when it was introduced, it was down in the atrium. Henrik did the presentation and the video ‘Love 

your home’ was to the extend. I got goosebumps on my arms. It was quite powerful and they really 

did a good job creating a feeling about the name change. So it wasn’t just a name change. Because 

again - looking at DONG Energy ‘Dansk Olie og Naturgas’, that we can’t call it anymore. But 

actually to create a name that meant something - it was very positive I would have to say.  

 

I: So when you saw Ørsted - what was your first impression of the name?  

 

P: I would have to say, that Hans Christian Ørsted wasn’t a part of the Swedish school so I was a bit 

like: ‘Ok, who is he? Should I know?’. But when you heard about it in the video, it gives really good 

meaning that we chose that name. I think it was a bit bold to actually chose that name. In that way we 

still have a connection to Denmark - by choosing a name of a danish scientist. Quite bold to choose a 
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name that has a letter from the danish alphabet in - that only exist in danish and in the Norwegian 

alphabet as well. We have it in the Swedish as well but then it is an o with two dots. So that was quiet 

bold.  

 

I: Has that changed? Or do you still have the same positive feeling? 

 

P: After a couple of months has past? 

 

I: Yes.  

 

P: I am still positive about it. Of course I have experienced colleagues in UK that find it hard to 

pronounce. And they think that if they find it hard to pronounce then everybody else will as well. But 

at the same time - it sticks out a bit. It makes it also a bit different. But I have thought about it 

afterwards and of course - we do have to change our keyboards and symbols on the keyboards to 

actually write an ‘Ø’ on it. So small practical issues had popped up for some of us. Otherwise I am 

still very positive about it.  

 

I: So if you think about the change in whole - what do you think is good about it? More than just the 

name.  

 

P: Yes. You can say that being a cost controller - you could be a cost controller for almost any 

company that produces cars, furniture or whatever. But being a cost controller for a firm that you 

believe in and actually do something that you think will be valuable for future generations, that 

definitely makes a difference. And having this kind of bold vision: ‘Lets create a world that runs 

entirely on green energy’, that makes a difference. So combining the vision with the name, and the 

transformation that DONG has been going through - it is more than just a name change. Did I answer 

your question?  

 

I: Yes. Is there anything you think is less good about the change?  

 

P: The name? Compared to DONG? 

 

P: No. Despite those small practicalities with not having the letter on the keyboard and somebody 

having a hard time pronouncing it - then I can’t really see any negative sides of it. And what I have 

heard, it is very well perceived. And I have found it quite interesting to show the videos to friends and 
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family to see how they react on it, and everyone is very positive about it. So I haven’t really seen any 

negative about it, or experienced anything.  

 

I: Are you talking more about Ørsted with your friends and family now than you did when it was 

DONG Energy?  

 

P: No I don’t think I do. I have always been quite passionate about what we are doing. Maybe I am 

even more proud now to work with Ørsted - a totally green, or almost totally green company 

compared to when we were using black energy. So in that sense, yes.  

 

I: Because in your job - did anything change? 

 

P: No, not at all. Not a single bit. It is still the same.  

 

I: Okay. But do you know what the ideas behind the change was? 

 

P: Again - we didn’t live up to what we were actually called. Becoming a bit more international, 

DONG was quite an unlucky name. You can google it afterwards and see what it also means. You 

might have heard about it. I also have had experiences where I told someone that I was working for a 

company called DONG and they laughed. So primarily that we didn’t live up to our name.  

 

I: So do you know why they picked the name Ørsted?  

 

P: No really. They had kept it a very well secret, so to say. It was announced that there would be a 

name change, and I guess that they had been working on this in maybe up to a year, but they kept it a 

very well secret. And I haven’t heard what the other suggestions were. But again - picking Ørsted and 

by knowing what he did and what kind of scientist he was, I think it gives meaning. But it could also 

had been other names that could had giving just as much meaning, but I don’t know what the other 

options were.  

 

I: I guess you are familiar with the DONG case and Goldman Sachs - do you you think that that’s a 

part of why they are changing the name?  

 

P: Yes, I guess that Goldman Sachs did put a negative spin on DONG. DONG was associated with 

the quite unfortunate investment, you could say - and everything with Christiansborg with Bjarne 
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Corydon. And before that we had the issues with the CEO and the issue with ‘guldfuglene’ who left 

DONG as well. That was also a lot of bad publicity. So of course we needed some good news in the 

newspapers as well. So I am sure it was a strategic decision as well. 

 

I: Do you think there’s a reason that the CEO didn’t mention anything about the publicity regarding 

Goldman Sachs? 

 

P: No he didn’t. A good question for Henrik. But I don’t know. Now he got an opportunity to get 

some positive publicity after quite a few years with negative publicity, so I think he chose not to 

mention it. I would guess.  

 

I: Yes. So can you tell a little about the day they presented it all?  

 

P: Yes. Again - it was in the Atrium and there was a lot of preparations before that day. There are 

actually trees down in the Atrium and they actually had to take them down and carry them outside to 

make sure that there was room for everyone so everyone would be able to see the big screens. So it 

was quite a big happening. And it was announced in the morning. And there were balloons and lots of 

banners and posters. Even more than there are today.  

 

I: Was there anything that made a special impression on you?  

 

P: The video I would have to say. There are some marketing people who have done a good job putting 

that video together.  

 

I: There were two videos, right?  

 

P: There was ‘Love your home’ and there was one with Ørsted. And both of them were really good.  

 

I: Do you remember what you were talking about just after the presentation was done? What were 

everyone talking about?  

 

P: I remember clearly that I had a meeting with a colleague from UK just a couple of hours after the 

presentation and the first thing he asked me was: ‘How do you pronounce it?’. But there really was a 

good atmosphere down in the atrium and everyone seemed to be pleased and happy with the name. 

That’s how I recall it at least.  
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I: Have your immediate manager held any presentation afterwards about the name change?  

 

P: No he hasn’t.  

 

I: Have he had any focus on the change in your department?  

 

P: No, not really. Our work continued just as it were before. The tasks didn’t change or anything. 

 

I: So how do you experience the change in your everyday work life?  

 

P: Sometimes I have to remind myself to say Ørsted. When you have lived with a company for eight 

years and called it DONG it takes a while to get used to a new name. Sometimes I still refer to it as 

DONG. But it is just small things. We had to change all powerpoint templates and letterheads and 

stuff like that. And in connection with the name change we also got a new ‘skrifttype’ so instead of 

‘times new roman’ or ‘arial’ there was actually a new one introduced just for us. So all powerpoint 

templates had to be adjusted as well. Small things but. 

 

I: But do you think differently about energy now?  

 

P: No, I can’t say I do. Again - I have been working within the wind sector for quite some years and I 

don’t really think differently about it. There are more focus now on climate change in general 

compared to what it was like 5-10 years ago. I have always had an interest in renewable energy. 

 

I: Does your manager expect you to do something different after the change?  

 

P: No, I don’t think so. No, he doesn’t. 

 

I: Alright. So what difference do you think that the change will make for Ørsted?  

 

P: We could have sold off our oil and gas production and kept the name, but the focus around it - now 

that we are a green company is much more known to everyone. I think it has become mere aware to 

everyone that we are a green company now, I would say. 
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I: How do you get reminded of the change in your everyday life? That you are not DONG Energy but 

Ørsted.  

 

P: But again - back to the question before. The divestments of oil and gas had been clearly 

communicated by Henrik and Marianne at the town hall meetings and so on. We have been very 

aware of what we were transforming to. What we were becoming - before the name change. It doesn’t 

really change anything. 

 

I: Have the management done anything to raise awareness about the change? Did you participate in 

the app? There was like a competition where you had to answer some questions. 

 

P: Ah, yes. You are absolutely right. Yes, I started to participate in it. And I think you competed in 

teams or in your department. Yes, I think I participated and answered all questions. I already forgot 

about that.  

 

I: How was it? Did you like it?  

 

P: The questions?  

 

I: Or more like the app? 

 

P: It was more like a bit of a gimmick I would say. I wasn’t necessary. I think that the video made it 

for me I would say. Sitting there watching the questions afterwards - I can’t really remember the 

questions afterwards. So it really didn’t give an impression I would say. 

 

I: Ok. So know you have been here for a long time - when you think about earlier changes in DONG 

Energy - how is your gut feeling about this change?  

 

P: Much better I would have to say. Again, as we spoke about before, the publicity was mainly about 

these topics as the golden birds or what you want to call them. So this definitely created a better 

feeling. There had been smaller changes that maybe hasn’t been that known to anyone outside the 

company - when we split up wind power and thermal power and they started focusing on wind. So 

there has been organizational changes throughout and so on but this is of course the biggest change. 

Even if it has been on its way for a long time, we had seen it coming - more than the rest of the world.  
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I: I think everyone got a text / SMS in the morning which said that you were going to change the 

name and that you were going to announce it that day. So when you got that text you thought…? 

 

P: … cool. I was looking forward to it.  

 

I: Good. So I actually think that we came through all the questions.  

 

P: Good.  
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Bilag 9 - Interview med Jens (Medarbejderrepræsentant) 
 

Interviewer: I 

Interviewperson: J 

 

I: We are 2 students from CBS makeing or thesis assignment about your change from DONG Energy 

to Ørsted. And this interview is completely anonymous and no names will be mentioned. First can you 

briefly tell us what you do here, and how long you have been an employee? 

 

J: Yes, I started in 2013 in London working for DONG Energy. My job is senior project controller, so 

we have that big, projects constructing the wind parks in the UK, one of those windparks is the one 

i'm working on. I’m responsible for the budget and making sure they build the windfarm with the 

money there was approved at the time, and that they work constantly forecasted ahead, so to make 

sure we can see were there maybe overspending or underspending, and dealing with those measures. 

So working with engineers and project managers, procurement. 

 

I: And how long have you been here? 

 

J: I've been in Denmark for 2 years know, since 1. of January 2016.  

 

I: What was your first thoughts when you heard about the changing of the name?  

 

J: Many people had been discussing - will there be a name change, because with the divestment of the 

oil and gas business. Everybody knows that DONG stands for Danish oil and natural gas, so somehow 

it didn't seem connected, to have the gas part in the name. But, me included, many people liked the 

name DONG. I had heard about DONG before I came to work in the company, before I worked in the 

oil industry, so I knew the name and company. So I liked the name, there is a lot of jokes about it, but 

we all know the name, and somehow we really like it, and it shares a lot of affections for the name. So 

when I guest that there was going to be a name change, I was a little concerned, I really hoped they 

could come up with a name as good as DONG, that people will remember, and have the same 

affection for employees. Because of course we could guess on the weekend before, that there was 

going to be a name change, because they covered up the sign and then they told us no one could come 

to work, so we knew all of the rebranding and things was going on. So we guessed, no one knew, but 

some guessed, okay oil and gas is going divested on this day, and they covered the sign, people started 

gossiping and wonder. So I was probably a little bit nervous, I liked the old name. 
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I: But what do you think know then?  

 

J: I think it’s fantastic, and I really like it. As soon as they revealed i. I was in the atrium, and it was 

impulsive and there really was a buss in the room. Immediately when I saw it I thought it was cool 

and clearly with the Danish identity. And it's clever, with the Ø, it's not like anything else. I think, 

there was people me included, that feared that it would be one of these corporate boring names, I 

mean made by a committee and forgettable. So when I saw it first, I thought that's good, good choice. 

I immediately liked it. And I think many people in the atrium were pleased, many were clapping and 

cheering, it was nice.  

 

I: What do you think is good about the change? 

 

J: I think it's a good point, to make a clean start, there is a new strategy of focusing on the green 

energy and moving away from the black coal, oil and gas. So there is a clear change of direction, so to 

have a new name at that time makes total sense to me. 

 

I: What do you think is les good about the change? 

 

J: I don't see any. Maybe there is going a little thing around with, it seems like a waste of money, we 

have a lot of old stuff that needs to be changed, but who cares. I don't think there is really any 

downside. But maybe on the day it happened, some of my friends texted me and said ‘why are you 

using the Ø’, because its only works in  Denmark, and we are trying to be a global company. And only 

people with a Danish keyboard can type Ø. So there was a lot of talking about that, and that seemed 

stupid to use that letter, when trying to become a global company. But I think it’s exactly the point, it 

makes a talking point, people remember, it sticks in your mind. I think it actually works positively, 

it’s anti, so that becomes more positive.  

 

I: Do you know what the idea behind the change is? 

 

J: No i'm not a change person. 

 

I: But were you told anything about what the ideas behind the change is? 
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J: Apart from this change of direction of the company strategy and identity, not so much more. I 

know there has been a lot of internal communication and artikels you can read. I probably have not 

read all of them, but it's probably there. 

 

I: Do you know why they picked the name Ørsted? 

 

J: Yes, a little bit, they told us a bit about it on the day, about Hans Christian Ørsted and the story, and 

how it affects the company. 

 

I: Do you remember some things from the story? 

 

J: I mean yes he discovered the electromagnetisme, what we are using in all the wintermsvings, so it’s 

linked to what we are doing. So it makes a lot of sense to link to him. I think he's an inspirational 

character, from what I read. So it’s nice to link that, and push that forward into the future. I liked that 

it's something real, it's not just a name that's made up at a meeting. 

 

I: Can you tell us a bit about the day were the change was presented?  

 

J: That was on a monday, by that time everyone had guessed what was going on, I think they made an 

announcement maybe by e-mail at 9 o'clock, to see if everyone could go to the atrium and it said 

DONG is changing there name today so we will reveal the name. Of course everyone were really 

excited to go. Because a lot of people liked the old name, and there was a lot of nervousness of losing 

the old one. So I remembered that there was a 1000 people in the atrium, and they had press, 

photographer and tv camaras there. There was a lot of excitement in the air. They were revealing the 

name poster hanging there. Henrik Poulsen made a good presentation and he revealed the name, so 

everyone across the company got it on the same time, witch was really smart, and nobody knew. That 

must have taking a lot of organising, so that was cool. 

 

I: Was there anything, that made a special impression doing the presentation? 

 

J: That’s a good question, I think Henrik Poulsen said, before he revealed the name, he said that he 

liked it, and he said that, because he knew people would be nervous. So he said, I think there will not 

go long before you will adopt it as well, and get behind it, so that was before he revealed it. And when 

he did, I felt it, I thought yes he is right, it’s a great name. Also the films, the climate change, making 
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a change to the world - the film about ‘Love your home’, that was cool. It made you think about what 

you are doing here. It is more than just coming to work - doing something that is contributing. 

 

I: That was some of the things, that made you think it was a good name? 

 

J: Exactly.  

 

I: But did you know Ørsted before? 

 

J: No I’ve never heard of him, I didn't go to school here. But I asked some colleagues if they knew 

this guy, and most of them said yes, they learned about him in school. But I didn't. 

 

I: Do you remember what you talked about with your colleagues when you left the town hall meeting? 

 

J: Yes we talked a lot about the Ø, people were a bit concerned about that, and that was the main 

thought. And just if you liked the name, what was people's reaction. I think we probably hadn't 

realised so much of the branding there was to come. They showed us the video, and the new colors 

and all of that. But we didn't realise how much there would come our way, in times of the new identity 

and branding, we were just talking about the name. 

 

I: Do you remember if there were anyone who didn't like the name? 

 

J: No, let me think. I heard one colleague from London, who said, I don't get I’ve never heard about 

Ørsted before, I don't understand it. But I disagree with him, for me it was a good story and a good 

choice. Some didn't make the connection. 

 

I: Were he here at the presentation as well? 

 

J: I don't know, we talked later that day our the next day 

 

I: Do you know if he feels better now? 

 

J: Thats a good question, I think so. Because you could tell on the day that everybody was happy with 

it, so he god influenced. But that was just one guy. 
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I:  Did your manager focus on the change, after the change was presented? 

 

J: Not so much, we had the new templates and station, things on our software, new pictures instead of 

DONG. We talked a little about the gifts, the close and that kind of things. But in our work there is no 

need to be focus on it. 

 

I: Did he held a presentation in the team after? 

 

J: I don't remember, no. 

 

I: How do you experience the change in your everyday work life? 

 

J: I think the main thing, is all the colors there has changed, everything was red, white and black 

before. The one annoying little thing, is that we have new templates, and sometimes the fronts doesn't 

work. It’s just a little annoying thing, but it’s okay, you can deal with that. But yes, you come to the 

office and can see the sign and everything is a little different, so you realise now you are in a different 

company. 

 

I: Do you feel like it's a different company?  

 

J: Yes I do. 

 

I: How do you feel that? 

 

J: Well all the oil and gas people are gone, they moved to another company, now we are just the 

renewable people, and the one company as well, so we are not longer assigned into wind power, oil 

and gas and so on, we are one. It makes day to day work easier sometimes, when we are reporting to 

finance we are not longer reporting to wind power finance, but to Ørsted Finance. So we are a bit 

more straightlined. There is also so much more on social media, facebook and instagram, you can't 

miss it. So it does feel different.  

 

I: Do you think differently about energy? 
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J: I probably do, my background was in oil and gas, and I came in here by accident. Actually I had a 

joke with my colleague I said I’ve been converted, and he said no you been saved. Now I think I will 

continue in this renewable industri. This rebranding and new name has forced me to think about that. 

 

I: Are you as proud as working for Ørsted, as you were for DONG Energy? 

 

J: More so, I was proud before, but even more now. When you see the social media and branding and 

everything, I think it's overly positive. 

 

I: So whats make you proud? 

 

J: That you doing something that probably will help the future, with climate change. You are not just 

making money, other companies have worked with oil and gas, and before that the company goal was 

just to make money for the shareholders. But not here, it seems like we are making value for the 

environment and the planet. That makes me proud. 

 

I: And you think the name support that? 

 

J: It’s hard to say, maybe for us who know the story and understand it, but yes I think the rebranding 

and the new image and name is helping. And I will be surprised if i’m the only one saying that, I think 

others will as well. 

 

I: After the change, is there anything else reminding you of the change in your everyday work life? 

 

J: I still sometimes type DONG as a mistake, but these are just little things. 

 

I: Did you participate in the app competition there were released? 

 

J:  Yes I did that, that was fun, there was a lot of fun things like that. 

 

I: Do you remember other things? 

 

J: I think the gifts, closing and the competition. There is always cake. I enjoyed the app to compete 

with your colleagues and friends. That makes people talk more about things. 
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I: Did you notes that people talked more about the change? 

 

J: Maybe privately yes, I don't even remember who won, but it was fun. 

 

I: When were you talking about it?  

 

J: Just at lunch or at home even. 

 

I: If you think about previous experiences with changes, how were you gut this time compared to 

other changenges? 

 

J: I think it was good, but it was a big change, the biggest I can remember. Other companies I have 

worked for, there was mergers but it was not really exciting, but here it seems like a fundamental 

change. 

 

I: So you have a good feeling with this one? 

 

J: Yes, it's more than just a name change it's a new world.  

 

I: What about when you DONG got “Børsnoteret”, were you here? 

 

J: Yes, there was a similar thing in the atrium, that was fun with balloons, you felt like you were 

going from a small company to a big one, but most of the conversations then were about the price and 

people had bought shared price. I didn't feel like a part of that. 

 

I: So this change was a better feeling? 

 

J: Yes, and I would be very surprised if you hear anything else. 

 

I: But you didn't speak with your manager about the change? 

 

J: No just formally, but it doesn't make os do anything differently, not really.  

 

I: Did you talk about it the day after the presentation?  
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J: Yes for sure we talked about it in our teams. We mostly talked about the Ø. Some people in 

London were like: ‘how do we type this’ and some people were a bit like: ‘ahh, how do we type this’, 

but they said we could type it with an O, and some thought it was stupid, but I think it ended up 

having the opposite effect - it made sense after we talked about it and I really think that the Ø is 

something that makes you remember us. I talked with people from outside the company in the UK, 

they had heard about it in the news and press, and they were really excited and said: ‘wow you have a 

new name now and have do we type it?’ And they found a special effect on their keyboard so they 

could type it. They were happy. So it's a talking point, and I think it has the desired effect.  
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Bilag 10 - Interview med Liv (Medarbejderrepræsentant) 
 

Interviewer: I 

Interviewperson: L 

 

I: Jamen vi kommer ude fra CBS, og studerer Human Resource Management, vi skriver om jeres 

skifte fra DONG Energy til Ørsted. Interviewet er selvfølgelig helt anonymt, så ingen navne bliver 

nævnt. Vil du starte med lige kort at fortælle, hvad du laver her, og hvor lang tid du har været her?  

 

L: Jeg har været her i 11 år, og jeg er senioradvokat, og sidder juridisk afdeling, og arbejder primært 

med markets i forhold til alle certifikater, vi får for vores vindparker i England.  

 

I: Hvad var det første du tænkte, da du hørte, at I skulle have et navneskift?  

 

L: Endelig. Eller: ‘nu skete det’.  

 

I: Hvad tænkte du, da du hørte navnet så? 

 

L: Jeg synes, at det var et ejendommeligt valg, fordi jeg selv kommer meget i England, i forbindelse 

med det arbejde jeg har. At vi skal ud og forklare hvad det er.  

 

I: Kan du uddybe det lidt?  

 

L: Jamen fordi de ikke aner, hvordan man staver det, og de bliver usikre på det, og det bryder de sig 

ikke om - det bryder en modpart sig aldrig om, at være usikker på den man forhandler med. Så derfor 

synes jeg, at det var et ejendommeligt valg.  

 

I: Okay. Er der noget særligt du synes er godt ved forandringen?  

 

L: Jamen det er jo bare, at man lægger afstand til det gamle navn, som også var problematisk at 

forklare overfor modparter. Men det var jo et stærkt brand, man havde opbygget over nogle år, men 

man får lagt afstand til olie- og gas forretningen, og et navn som i stor udstrækning var genstand for 

meget morskab i Norge, England, Tyskland - you name it. Så det var også en icebreaker.  

 

I: Okay. Er der noget du særligt synes er negativt ved navnet? 
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L: Jamen det er primært stavemåden og udtalelsesmåden. Det er det samme som at bede dem om at 

sige ‘rød grød med fløde’. De tænker lidt: ‘hvad er nu det for noget?’. Så det er primært det. Og så er 

det ikke noget, der sådan klinger eller sætter sig fast ved dem. Den hænger lidt på en anden måde end 

DONG Energy.  

 

I: Ved du hvad formålet, med forandringen og navneskiftet er?  

 

L: Ja. For man har været her i så mange år, og der var oprindeligt tale om, at man skulle lave et 

navneskifte tilbage i 2006, men der vælger man så at trække stikket i sidste øjeblik. Så jeg har hørt på 

det i alle årene, at det var egentlig meningen, men at man valgte ikke at gøre det, fordi man syntes at 

det var et stærkt brand. Og hvad der nu end var årsagen til det, jeg ved slet ikke hvilke navne, der var 

på bordet dengang. Så det var bare det samme princip igen, man får lagt afstand til det gamle navn, 

som bestod af Dansk Olie og Naturgas. 

 

I: Hvad tænker du, er grunden til man endte med at vælge Ørsted? 

 

L: Jeg har jo set de videoer, som alle andre har set, der er jo en årsag til det - brandingmæssigt, hvad 

man har lyst til at læne sig opad, i forhold til at man skaber grøn energi. Så det er jo så det, de har 

prøvet at sælge ind til os. Jeg har så også været her længe nok til, at det kunne lige såvel være H.C. 

Ørsteds værket, som vi også har i vores portefølje.  

 

I: Så vidste du godt, hvem Ørsted var før de brugte det til navn? 

 

L: Ja.  

 

I: Var du her den dag det hele blev præsenteret? Vil du fortælle lidt om den dag?  

 

L: Ja, eller ikke på den her lokation jeg var i Virum. I Virum er det per video, hvor man kan sige, han 

er jo personligt til stede her i Gentofte, men det er jo først per video, hvor det hele bliver præsenteret 

på storskærm, og til sidst så kommer Morten Buchheist, som er chef for distribution, Customer, 

Solution benet, salg og service, så kommer han jo på til sidst, hvor der sikkert har foregået noget andet 

på de forskellige lokationer. De har også en super flot atrium, hvor de kan lave den præsentation, så 

det ikke bare bliver et lille lokale, så der var også baner nede af siderne, gjort det samme som de 

gjorde her, i forbindelse med børsnoteringen.  
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I: Så var det lidt en festdag?  

 

L: Ja det var det, både med bannere og kopper de uddelte. Det er vel sådan på samtlige lokationer. 

 

I: Var der noget, som gjorde særligt indtryk på dig?  

 

L: Jeg synes videoen var utrolig flot lavet, den præsentationsvideo de havde lavet med de nye farver, 

det var noget af det, jeg synes var mest interessant ved det, det var lidt en nytænkning, og den kunne 

jeg godt lide.  

 

I: Kan du huske hvad i talte om, da i gik fra præsentationen, hvordan var stemningen? 

 

L: Folk synes det var, altså jeg har følelsen af, at folk synes det var et sjovt navn, vi stod spredt, så jeg 

var der ikke med nogen fra min afdeling. Jeg synes, at man lige skulle fordøje det, og så synes man, 

måske det var et specielt valg. Der er mange os, som har været her i rigtig mange år i juridisk afdeling, 

nogle afdelinger er ret nye b.la. i windpower, og har ikke den samme relation helt tilbage i tiden. Der 

er det jo sådan lidt jamen så skete det endelig. Så havde vi jo også noget, samme dag, der røg olie og 

gas forretningen også, med nogle af vores kollegaer, så det var lidt mere, der man var, fordi der var 

nogle gode venner, og nogle man havde kendt i mange år, som forsvandt ud i en lidt anden situation, 

som ikke var en del af det her, og det fyldte også noget.  

 

I: Blev der så skabt en lidt anden stemning samtidig?  

 

L: Nej overhovedet ikke man gjorde alt for at lægge afstand til det.  

 

I: Holdte din nærmeste leder en præsentation eller var det noget i talte om efterfølgende.  

 

L: Det synes jeg ikke, det ringer ikke lige en klokke, nej.  

 

I: Hvad så rent praktisk var der noget for dig, som blev anderledes?  

 

L: Nyt adgangskort, nyt visitkort og ny e-mail. Det var mere eller mindre det.  

 

I: Har din leder haft fokus på nogle andre måder med det her skifte?  
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L: Ikke andet end at hun nærmest glemmer selv en periode, at vi er Ørsted. Men nej det synes jeg 

ikke.  

 

I: Kan du mærke i din hverdag, at der er sket en forandring. 

 

L: Ikke andet end at du skal lave den der forklaring, og du skal sende de breve ud, og fortælle 

modparten, nej det er den samme enhed, og der sker ikke noget i forhold til jeres og vores 

kreditværdighed, det er stadig det samme firma, og det stadigvæk den danske stat, der står bag det, der 

er ikke nogen forandring, det er ren og skær navneændring, det er den del. Så også forklare dem at det 

er okay at skrive det med O. Så er der andre, som sidder og siger: jamen det er det ikke, for det er ikke 

det officielle navn. Nej men det bliver vi simpelthen nødt til at forklare dem, for ellers går de kolde.  

 

I: Tænker du så anderledes på grøn energi nu, eller tænker du mere over vedvarende energi?  

 

L: Nej, det er det samme som før. 

 

I: Nu det team du sidder i, synes du godt i kan tjekke helt ind i den vision, som Ørsted har nu, i 

forhold til det forretningsområde i sidder i?  

 

L: Vores team er blandet, for vi har stadigvæk gassen, som de jo bruger til at toppe op, når der ikke er 

nok windpower. Og det er jo noget vi, i hvert fald ifølge Henrik Poulsen, noget som vi har i hvert fald 

frem til 2030, så vi er en support til ren vind, for man kan ikke leve på ren vind, det har vi ikke nok 

stabilitet til, at vi kan køre i Danmark på ren vind. Så vi er en del af det, men det er jo ikke rent grøn, 

det er bare realisme om, at der er to sider af det.  

 

I: Tror du det påvirker jer som team?  

 

L: Jeg sidder ikke med det direkte, men jeg sidder med nogle kollegaer, som selvfølgelig har været 

temmelig bekymret for, hvad det betyder for deres arbejde hvis gas helt forsvandt. Den fokus har 

været meget stor i den forretning fordi, at vi sidder halv halv antal mæssigt. Derfor har det også været 

en fokus af, nu når de vil have det der fokus på ren grøn energi, jamen hvad så, tør man overhovedet 

satse på at sidde med det arbejde, som også indeholder naturgas. Så er der mange, som har siddet med 

det rigtig mange år, hvor der er delte holdninger til, hvor rent det egentlig er, det ene og det andet. 
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Fordi vindmøller sviner helt sindsygt, når det bliver hevet ned igen, så der er lidt forskellige 

holdninger til lidt forskellige ting.  

I: Men synes du det skulle have heddet noget andet end Ørsted, hvis du ikke synes det er helt 

optimalt?  

 

L: Det er jo altid nemt at være bagklog og sige: arh det var måske ikke lige, og kunne vi ikke bare 

have beholdt DONG Energy, og så kunne vi have lavet... Nej jeg synes, det var et fint valg. Man kan 

se nogle, faktisk mange af de Europæiske store energiselskaber har også lavet en navneændring og 

forandringer, og det ligger meget tæt op af sådan noget energi. Så det ligger både i Frankrig og i 

Holland, og også nogle af de jyske selskaber, har lavet nogle, hvor det læner sig så meget opad energi 

hele tiden, så det her virker anderledes. Så jeg har ikke noget bedre forslag, vil jeg sige.  

 

I: Vi har også set den her film, hvor han præsenterer det hele, Henrik Poulsen nævner både det her 

med, at DONG har en uheldig betydning på nogle sprog og i frasælger olie og gas, ny version, men 

der bliver ikke nævnt noget med DONG sagen, børsnoteret og salget til Goldman Sachs, tror du på 

nogen måde det har en del i skiftet?  

 

L: Nej, jeg har godt hørt lidt, en anden har spurgt mig. Men nej for det har været på bordet tilbage i 

2006, det er en naturlig overgang fra salget af Olie og gas forretningen. I forbindelse med 

børsnoteringen, der havde vi i legal en one on one med Henrik Poulsen, og der var det sidste 

spørgsmål, og det var tilbage i 2014, hvor der var en som spurgte: Hvad så, kan du så se, vi skal have 

et nyt navn? Så griner han og siger, det er ikke lige på tegnebrættet, fordi de ikke må afsløre noget. Så 

nej vi har altid snakket om, at der kommer et nyt navn, om det er Goldman Sachs eller det er nogle 

prissats, man vil altid have uheldige sager, når man er stor. Så det kan man ikke indrette sig efter.  

 

I: Hvad tror du så denne her forandring, har af betydning for Ørsted?  

 

L: Kortsigtet - det giver bare lidt omtale, og nogle bliver lidt forvirret og tænker: ‘hvorfor det’. Og 

langsigtet, så fader det ud, og så bliver det sådan et lidt anonymt navn. Noget som jeg tror, fordi det er 

sværere for udlændinge at huske, men jeg tror det er et meget bevidst valg, at for danskerne, der er det 

jo et generisk navn: ‘når ja, Ørsted, jamen det er H.C Ørstedsvej, eller om det er en eller anden plads 

eller noget energi - det gør ingen forskel for folk. Det er jo velkendt, så for danskerne bliver det bare 

udvisket. 
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I: Nu har du også været her nogle år, så hvis du tænker tilbage på tidligere forandringer, i har været 

igennem, har det så været en bedre eller værre fornemmelse du har haft med denne forandring?  

L: Den er ikke værre, den er større, så på den måde kan man også sige, om den er bedre.  

 

I: Hvordan bliver du ellers mindet om i hverdagen, at der er sket den her forandring?  

 

L: Det gør man jo hele tiden, både med farverne alle steder, jeres bånd er blå istedet for rød 

[gæstekort], fordi det er så markant en farveforskel. Når man logger ind, jeg læser kontrakter, og jeg 

skal hele tiden forholde mig til, har de nu husket at sætte nyt navn ind, fordi jeg ligesom er stopperen i 

forhold til forretningen.  

 

I: Tog du en del i nogle af de her tiltag ledelsen lavet, de havde bla. en App, hvor man kunne deltage i 

en konkurrence og svare på nogle spørgsmål om Ørsted.  

 

L: Nej, det kan jeg ikke lige huske. Vores afdeling er nok ikke så god til at deltage i de der ting.  

 

I: Kan du huske nogle andre goder?  

 

L: Det var så de der: en kaffekop, en drikkedunk og et stykke tøj. 

 

I: Synes du det var meget fint?  

 

L: Det gjorde det hvertfald meget synligt, så man fik forholdt sig til, når man gik hjem og placerede 

det i familien, så man selv havde styr på det, og familien havde styr på det, men alt ude omkring, der 

gik lang tid før, det gik op for dem hvad der foregik.  
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Bilag 11 - Interview med Åge (Medarbejderrepræsentant) 

Interviewer: I 

Interviewperson: Å 

I: Vi er to CBS studerende, som er ved at skrive vores speciale i HRM, og er ved at dykke ned i det 

her skifte fra DONG Energy til Ørsted. Jeg skal selvfølgelig lige sig, at det er helt anonymt, så der er 

ikke nogen navne, som bliver nævnt. Men kan du starte med at fortælle lidt om, hvad du laver i 

Ørsted, og hvor længe du har været der? 

Å: Det var en alvorlig sag. Jeg har været her i godt og vel 30 år efterhånden. Jeg er maskinmester af 

uddannelse. Jeg startede nede på et værk i kontrolrummet, og der var jeg i 7-8 år, vil jeg tro. Så blev 

jeg taget ud til afløsning eller hjælp nede i værkstedet, og efterfølgende blev jeg sat tilbage i 

kontrolrummet, og blev vagtchef. Efterfølgende blev jeg sendt ud til nogle projekter i 6 år. Efter den 

tid kom jeg over og sidde i den tekniske afdeling med vedligehold af outsource anlæg med kul og 

havvands anlæg osv. I mellemtiden var jeg blevet afdelingsleder for en havn, og så skulle vi til at fyre 

folk, og så blev jeg sat til at være afdelingsleder for teknik- og kontrolrumspersonale. Formålet med 

det var, at jeg skulle fyre en frygtelig masse mennesker. Efterfølgende så blev jeg flyttet til et andet 

værk, hvor jeg også blev afdelingsleder for værkstedet primært. Der skulle jeg også fyre en masse 

mennesker. Og bagefter så kom jeg til at være afdelingsleder for maskinværkstedet og havnen, og så 

efterhånden som jeg fik det hele til at falde på plads, blev jeg afdelingsleder. Så gik der nogle år og så 

blev jeg afdelingsleder på to værker, og i forbindelse med at man begyndte at effektivisere, hvor man 

begyndte at rokere rundt med de få folk vi havde tilbage, og fik flere leverandører ind, jamen så er jeg 

holdt fast i de to havne, men har også beskæftiget mig med de andre havne i forbindelse med opgaver. 

Så i forbindelse med vi har fået flere leverandører ind, så hedder det ikke afdelingsleder længere, men 

teamleder og lige nu hedder jeg senior koordinater, men mit arbejde er dybest set det samme, fordi der 

er kun mig og to andre - resten af forretning består af en helt masse leverandører. Det er så deri hele 

koordineringen foregår, med henblik på når vi får skibe ind som skal losses eller lastes, så er det det vi 

skal sikre med de leverandører.  

I: Så du omgås med mange leverandører hver dag? 

Å: Ja det gør jeg. På Asnæsværket har jeg et firma inde, som laver værdi sortering, så er der 

koordinering på værket, imod værkets serviceafdeling og teknikafdeling, management, hvor hvis der 

er fejl og skader på de anlæg vi arbejder på, skal jeg sikre mig de bliver repareret til tiden, eller finder 
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nogen, som kan udføre de opgaver på værket. Men når vi så går ned på havnen, jamen så gør det 

samme sig gældende, her har vi forskellige firmaer inde. Hernede er der ikke nogen organisation ved 

siden af til at hjælpe os, så det vi skal kunne hernede er alt det man skal kunne på værkerne. Det er så 

bare kun 2,5 person. Jeg er heldig at have to kollegaer på værket, og det vi skal kunne hernede er at 

bestille servietter til middagsborde, men også større eftersyn til vores kraner. Det er sådan set det 

spektrum. Så skal vi selv få det tilrettelagt og koordineret, så det passer med skibsanlæggene vi får 

herned. Ellers laver jeg ikke så meget andet.  

 

I: Det lyder også som en del. Men vil du fortælle lidt om, hvad din første tanke var, da du hørte om 

navneskiftet? 

 

Å: Overraskelse over navnet, overraskelse på grund af farven. Jeg havde regnet med den ville være 

grøn, men ved nærmere eftertanke synes jeg det er ramt rigtig godt. Vi skiller os lidt ud. Så kan vi 

altid diskutere, om der skulle have været et Ø med eller ej, men jeg synes faktisk det er et godt navn 

man har fundet. Jeg synes også, at det relaterer sig ret godt til det, at vi repræsenterer i Danmark, så alt 

det der synes jeg er rigtig godt. Hvis jeg så skal tænke tilbage på min egen situation, så er det ikke 

godt. 

 

I: Okay, hvad tænker du på der? 

 

Å: Jamen nu skal vi jo til at omstille os til at køre på biobrændsel, og det eneste der er hernede på 

værket det er kul i lange baner. Så firmaet har jo meldt ud at i 2023, så er der ikke mere kul, og når der 

ikke er mere kul, hvad så hernede? Det var den næste tanke, som meldte sig. Men når jeg så sidder og 

tænker lidt over det, så pyt med det, det går nok, fordi det biobrændsel skal jo også håndteres på en 

eller anden måde. Men det er bare for at sætte tingene op. Nu er man blevet grøn, og jo mere man går 

ind i den tankegang, at man skal være grønne, jamen så giver det også sig selv, så skal der ikke være 

noget kul, og det er det, som er vores hovedopgave hernede. Det er jo sådan lige, så altså vi vidste 

selvfølgelig godt, at det kom, men det er jo det som ligger i det. Men det er selvfølgelig - det vender 

så tingene på en anden måde. Det har sat vores tanker i gang med: ‘hvad gør vi så?’. Så vi er sådan set 

i gang med at råbe forskellige afdelinger op med henblik på, at nu skal vi altså lige til at gå ind i 

kampen med hensyn på, hvor vi lander henne, og hvad vi skal gøre. Det er egentlig det, vi har brugt en 

hel del af tiden på. Alt andet lige er vi ikke så bekymret, og vi er også meget motiveret for at gå ind i 

det her, for det er selvfølgelig vores eget job som skal sikres, og vi vil gerne være en del af det, og kan 

se vi har noget på værket, som viser, at det kan man absolut godt bruge til mange forskellige formål. 
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I: Som også tjener den nen nye vision? 

 

Å: Ja, helt klart. 

 

I: Ved du hvad ideerne bag forandringen er? 

 

Å: Ja vi snakker ‘one company’ blandt andet. Det vil så sige, i stedet for at vi har fungeret som en 

gravsteds afdeling og vind afdeling osv., så begynder vi at kigge ind, og bliver en fælles organisation, 

hvor vi kun er ét. Det er sådan noget, som er en god melding at få. Det er så en helt anden sag at få det 

gennemført, men vi er da godt på vej idet mindste. 

 

I: Ved du hvorfor de valgte navnet Ørsted? 

 

Å: Nej det vil jeg egentlig ikke gå så meget ind i. Jo altså der kom en hel masse i starten om, som jeg 

tog lidt let på. Det jeg synes om navnet Ørsted er, at det passede godt, for det første så laver vi jo 

strøm, og Ørsted er opfinder af meget af det her, og for det andet var han dansker, og det passer meget 

godt til det vi laver. Så i princippet på en ny måde, og den blå farve i og med vi kommer fra 

skandinavien af, så kan man sige den blå farve skinner markant ind, når man i øvrigt snakker 

biobrændsel. Så alt andet lige, er navnet Ørsted selvfølgelig specielt og farven er også speciel, men det 

er vel egentlig også det som gør, at man har mulighed for at lægge mærke til os. 

 

I: Kan du fortælle lidt om den dag, hvor navneskiftet blev præsenteret? 

 

Å: Jo, vi sad og så noget af det, hvor de præsenterede det, og da de kom med navnet Ørsted, var vi i 

hvert fald meget overrasket allesammen. Vi blev overrasket, for der var ingen, som havde tænkt i de 

baner overhovedet, og det gav selvfølgelig en del snak frem og tilbage, om hvorfor pokker man nu 

lige havde valgt det der sære navn, men så når man begyndte lidt at tænke over det, så synes vi faktisk 

det var et klogt valg. Der var så nogen, som øffede lidt over, at nu var man endelig kommet af med 

navnet DONG, som havde en svag tendens til at blive misforstået i udlandet, men det de så undrede 

sig over var, at man nu havde tilføjet et Ø i navnet. Det synes de var lidt åndsvagt. Men omvendt kan 

man så sige, nu har man løst det på den her elegante måde, at man har lavet ø’et om til et startknap, 

som et o. Hele den der - det læner sig op imod teknik, og starten imod noget nyt, og det kan jo være 

mange forskellige ting, men lige præcis når man snakker indenfor elbranchen, så er det jo måden man 

reagerer og kører sådan noget på. Så alt andet lige, kan man sige det virker som om, det har været 

meget gennemtænkt. 
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I: Du siger du sad og så det sammen med nogle, hvor var det? 

Å: Nu skal jeg lige tænker mig om, jeg tror jeg sad på Asnæsværket den dag - det kan jeg ikke huske 

helt nøjagtig. Det var nemt hvis jeg var nede på Stigsnæs, men jeg er faktisk ikke sikker. 

I: Du så så en form for video streaming? 

Å: Ja vi sad og så noget streaming, kan jeg huske, fordi det var blevet bekendtgjort vidt og bredt. 

I: Kan du huske om du så hele præsentationen? 

Å: Ej det kan jeg ikke. Jeg tror ikke på, jeg så hele præsentationen. Fordi så lang tids fred fra 

telefonen har vi ikke så tit. Medmindre vi går direkte i et mødelokale, og det var ikke et mødelokale. 

I: Kan du huske, om der var pyntet op på nogle måder? 

Å: Ja det var der jo op på Asnæsværket. Der var sat flag og plakater op, men helt nede på Stigsnæs, 

der skal det sendes ned, og der er ikke nogle, som gør det, der er kun os til at gøre det. Der er det 

kommet bagefter, altså de har sendt plakaterne osv.. På Stigsnæs har vi heller ikke fået skiftet DONG 

skiltet ved hovedindkørslen til værket. Det har man ligesom fravalgt og sagt, det vil vi ikke bruge 

penge på, fordi fremtiden for værket hernede, er ret uvist. Vi skal nok rive det ned, men hvornår det 

sker, er der ikke rigtig nogen der ved noget om. Men på Asnæsværket - næ, nu kan jeg huske det, jeg 

var i Skærbæk, for pokker da. Jeg mødte ind om morgen, og der var blå plastik poser over logoet på 

indkørslen. Jeg har set noget af det, som var muligt.  

I: Du sagde i starten, at du først tænkte det var et lidt skørt navn, kan du huske, hvad der fik dig til at 

synes bedre om navnet? 

Å: Jamen det var lige når man tænkte over, hvad betyder Ørsted. Så gav det hele mening, og det jeg 

synes, er det fede ved det er, at man skifter navn efter en opfinder, og en som har gjort så meget inde 

på det område, som vi lige præcis beskæftiger os med. Det er derfor jeg godt kan lide det. Der er en 

rød tråd igennem. Der er en god ide i det, og den møder det, vi beskæftiger os med. 
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I: Kan du huske, hvad du talte med dine kollegaer om, da I havde set præsentation og I havde hørt 

navnet? 

Å: Nej, altså det gav selvfølgelig en debat om, hvorfor man havde valgt det navn, men der var en bred 

enighed om bagefter, at navnet ikke var dårligt. Men også at det var en overraskelse, at det blev det 

navn, for vi havde selvfølgelig hørt lidt om den der navnekonkurrence, men iogmed at vi sidder ude i 

hjørnerne af firmaet, er det ikke noget vi havde hæftet os synderligt meget ved. Så derfor var det ikke 

sådan noget vi havde deltaget aktivt i overhovedet, det var ikke det som havde vores interesse, der er 

nogle ting vi synes er interessante at beskæftige os med, men alt det der med nu skal vi tale og lægge 

en ny strategi og gennemføre tiltag, det er fint nok, vi ved det kommer under alle omstændigheder, og 

at det kommer før eller siden, men det der med at planlægge en ny strategi og diskutere, hvilken 

retning vi skal i, det er vi for få til, og der er ikke nogen som i princippet ligger så meget mærke til os, 

da vi kun er 2-3 personer her. Det er noget andet, hvis det var en hel afdeling. Så derfor har vi sagt, 

det lyder meget fornuftigt, og så tilpasser vi os, og hvis der er noget, som råber helt til himlen, så skal 

vi nok gøre os bemærket, men så længe det ikke er noget, som stikker helt ud, så ser vi ikke nogen 

grund til at gøre noget ud af det hernede. 

I: Kan du huske, om din nærmeste leder har haft fokus på forandringen, efter den er blevet 

præsenteret? 

Å: Ja det har den jo, fordi i forbindels med navnet kom og i forbindelse med, at man ændrer 

organisationen, så har vi jo lige pludselig fået ændret vores kontaktflader. For mit vedkommende så er 

der en analyse- og prioriterings afdeling, der sad en der oppe og havde det tekniske ansvar for værket 

og havnen. Han er der ikke længere. Nu skal han dække et større fælles område, så den tætte kontakt 

jeg har haft med ham, med henblik på at vende forskellige problematikker, den er der ikke længere. Så 

nu skal jeg pludselig til at henvende mig til nogle andre, eller til at træffe belutningerne selv, og det er 

der ikke noget galt i, men det er en af de udfordringer der er i det. Og for min chefs vedkommende - 

han er som regel på et andet værk, og der har forandringen jo også været stor, for jo større 

organisation, som man lever i, jo større er forandringerne. Når man snakker kraftværkerne ihvertfald. 

Så skal tingene til at gøres på en anden måde. Men hvis vi kigger på min havn, isoleret set, så har det 

ikke ændret noget, for den store organisation, det er den som er kortet ned til to en halv person. Så når 

der kommer sådan noget som det her, så er det værste vi kan gøre, at tage en alvorlig snak, når vi 

sidder henne i det ene hjørne og så kan vi belsutte, hvad vi skal gøre. Så hvad det angår, så har det 

ikke haft den helt store betydning her, men det er klart, når vi snakker Avedøreværket og alt det andet, 

så er det klart, så begynder tingene lige pludselig at skulle gribes an på en anden måde. Man har gjort 
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forretning mere effektiv. Den måde man gør den mere effektiv på er, hvor man siger, nu skrumper vi 

den lidt, og så er der nogle funktioner, som kommer til. Man prøver at dække det bredere med den 

ekspertviden man har. Det er jo egentlig også godt nok, men det gør jo også, at man skal til at tænke 

på en anden måde ihvertfald.  

 

I:  Kan du huske om din leder, har holdt en form for præsentation om forandring for jer? 

 

Å: Ja det har han faktisk, men det har ikke været en decideret powerpoint præsentation, hvis det er det 

du tænker på, men han har uddelt information, og når vi så i øvrigt er sammen, så har vi snakket om 

det. 

 

I: Så det har været mere praktisk informationer? 

 

Å: Ja og så selvfølgelig også gennemgået organisationsdiagrammer, hvor han har sagt, det her ser 

sådan ud og så videre. Vi er også selv blevet omorganiseret i forandringen, og det har vi brugt en hel 

del tid på. For det der har været før for os, eller det man besluttede sig for, da man lavede det nye navn 

og organisationsændringer, var, at førhen havde havnene ligget inde i organisationen. Nu laver man 

det så om, så havnene kommer til at ligge under det enkelte kraftværk, lige med undtagelse af 

Avedøreværket og Stigsnæs. Hvor de i princippet fik lov til at køre videre, idet man opdagede det vi 

kalder for kraftværks logistik, og en af hovedårsagerne var egentligt, at man både på Avedøre og 

Stigsnæs begynder at bruge flere og flere leverandører i stedet. Det medfører så, at vi kan få lov at 

køre videre med vores egen organisation. Hvor imod på Asnæsværket, hvor jeg også render rundt 

oppe, der skal der pludselig refereres til kraftværket til en alarmcentral. Så hele den procedure har 

selvfølgelig gjort, at jeg skal køre den på en lidt anden måde. Det har vi brugt tid på at snakke 

igennem og snakket om, hvordan vi skal forholde os til de forskellige ting, også når vi snakker 

sikkerhed, sikkerhedsorganisationen, stod pludselig til at blive ændret, så fandt man ud af, at det gav 

mere mening at køre videre med det oprindelig setup. Så når vi snakker Asnæsværket, og om jeg 

refererer til den ene eller anden, det gør egentlig ikke mig så meget, det er der ikke så meget nyt i. 

Men det er selvfølgelig lidt af en udfordring, og vi har brugt en del tid på at diskutere frem og tilbage, 

hvordan det skal være.  

 

I: Vil du sige du er lige så stolt af at arbejde i Ørsted, som du var i DONG Energy? 

 

Å: Ja det kan man godt sige. Grunden til jeg trækker lidt på det er, at det der med stolt, der skal nok gå 

længere tid før man kan vurdere det. Jeg startede i Ceas, og så kom jeg over i SK Energi og så blev 
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det delt til Øst og vest, og så kom det til at hedde Energi E2, og så kom det til at hedde DONG. Så i 

princippet så kan man altid filosofere over, hvor man har været mest stolt af at arbejde. Man kan så 

sige det er nok den konsultation jeg når at arbejde mindst i, men stolthed, det er en lidt underlig ting 

for mig, fordi hvis vi vender det om og siger, jeg vil være stolt over at sige, at jeg arbejder her på 

havnen, fordi jeg synes vi når meget med de ressourcer vi har. Om firmanavnet så hedder det ene eller 

det andet, det har jeg så ikke hæftet mig ved. 

 

I: Tror du at din leder forventer at du gør noget anderledes efter forandringen er trådt i kraft? 

 

Å: Ja altså, min leder har en forventning om, at vi efterlever de ny visioner og de nye krav, og det er 

der egentlig ikke så meget at diskutere om. De nye krav består primært i at vores kontakt udadtil er 

struktureret på en anden måde, så selvfølgelig har det også noget at gøre med, at når vi snakker med 

vores leverandører, skal vi selvfølgelig også bære navnet videre og vi skal også gøre noget ud af at 

fortælle dem, hvad navnet står for, hvad er det vi gerne vil, nu er det efterhånden, hvert fald i vores 

verden begyndt at hænge ved, men der kommer stadig nogle nye leverandører ind, som ikke har 

forholdt sig til navnet Ørsted, og stadig kalder os DONG. 

 

I: Hvad forklarer du andre, hvis du bliver spurgt om, hvad navnet står for? 

 

Å: For mig der består det i at vi begynder for alvor i at gå ind i den verden, som hedder grøn energi. 

Og at vi har lagt den sorte verden eller kullet bag os. Det er egentlig det, som i min verden er det som 

er sket udadtil. Det som er sket indadtil er, at man så samtidig har en vision om, at nu er det altså ét 

firma det her. Så nu skal de her relativt store organisationer til at arbejde tættere sammen, så vi kan 

arbejde imod et fælles mål.  

 

I: Når du er nede på havnen, hvordan bliver du så mindet om forandringen i din hverdag? Nu sagde 

du at I ikke havde fået skiftet skiltet endnu, men er der noget andet som indikere at I har skiftet navn? 

 

Å: Ja ja, altså det er der faktisk på flere forskellige fronter. Nu har vi fået nogle plakater op, de der 

lyseblå Ørsted plakater osv.. Men derudover så skal jeg lige love for, at alt som hedder 

dokumentation, ligeså snart vi åbner en computer, så er vi jo allesammen i gang med at skifte fra 

DONG til Ørsted, og det skulle jeg hilse og sige, det er en kæmpe opgave. Fordi det er jo 

gennemgribende, jeg ved ikke, om det er det rigtig ord, men alt der er lavet tidligere, alt hvad vi har 

haft af slogans og alt muligt, hvor nogle af slogans og logoerne stadig er relevante, der står DONG på. 
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Så det bliver man mindet om mange gange dagligt, på den ene eller anden måde. Og noget af det er 

ganske udmærket og noget er møgirriterende for at sige det rent ud.  

 

I: Okay, hvad er noget af det der er møgirriterende? 

 

Å: Jamen det er b.la. at alle vores skrevne instruktioner, alt det skal vi ind og ændre logo på osv.. Det 

er tidskrævende, og nu når man har valgt at gøre det som man gør, og man siger, nu skal det helt ned i 

detaljen, så er det bare med at klø på. Men det er en meget tidskrævende opgave, skulle jeg hilse og 

sige. 

 

I: Vi ved der har været en App med en konkurrence, man kunne deltage i, en quiz hvor man kunne 

svare på spørgsmål om det nye navn, var det en du deltog i?  

 

Å: Jeg deltog et par gange, og så tabte jeg tråden, og så tænkte jeg: ‘ah, jeg har lidt andet at tage mig 

til’ for at sige det rent ud. Så den droppede jeg. Det var ikke ret meget, jeg var inde over den. 

 

I: Nej okay, men kan du huske om I har fået nogle gaver eller noget? 

 

Å: Ja ja ja, den der fine trøje vi skulle have, lige kort tid efter navnet, den fik jeg så i forgårs. Den har 

jeg såmænd ikke glemt, men jeg har så også sendt den retur, for den passede ikke. Jo jo jo, der er store 

succeser og så er der mindre succeser, og så er der noget, som er sådan lidt irriterende. Men altså jo, 

så har vi fået vores krus osv. også, men jo altså, det har vi fået ja. Jeg må så bytte min drikkeflaske ud, 

som jeg fik dengang vi hed DONG så. Ja jeg vil sige det på den måde, det har ikke imponeret mig. 

Der var heller ikke noget nyt i det, men man skal selvfølgelig have noget, som kan markere det, og 

som folk kan tage med hjem. Så man kan sige: ‘nu skal du bare se her’, og det er fint nok, men der var 

ikke noget revolutionerende i det for mig ihvertfald. 

 

I: Nu har du jo netop været ansat i mange år, så hvis du tænker tilbage på tidligere forandringer, som 

du har oplevet i forbindelse med din ansættelse i DONG, hvordan har din mavefornemmelse været i 

den her forandring i forhold til tidligere?  

 

Å: Det var et godt spørgsmål. Jamen jeg tror vi lykkedes med det her, ligesom vi lykkedes med alt det 

andet. Jeg ser det ikke som noget negativt - tværtimod, det jeg godt kan lide, det er nok 

navneforandringen, og jeg kan godt lide det nye logo osv.. Men omvendt kan man så sige, dengang vi 

kom over i Energi E2, der kunne jeg også godt lide det. Da vi fusionerede til DONG Energy, der 
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kunne jeg se fornuften i det også, det er ikke fordi, at jeg ikke kan lide det. Det er bare den udvikling, 

som sker, der er ikke ret meget, som er statisk her i livet og så bliver man bare nødt til at følge med. 

Hver gang man har lavet et af de store spring der fra det ene til det andet, så har det været en 

nødvendighed. Ikke nødvendigvis fri vilje, men fordi man skal følge markedet og kunne opretholde, 

den beskæftigelse og den firmastruktur, eller hvad man nu skal kalde det. Du er bare nødt til at være 

indstillet på, at du skal kunne følge med, og at tiden ikke står stille. Den der med: ‘vi vil heller have 

det som det var igår’, det er ord som ikke længere eksisterer, hvad sådan noget angår. Så du er nødt til 

at være åben overfor de nye muligheder, som byder sig, og så er du ligesom nødt til at forhold dig til 

tingene, og lade være med at have den der holdning, som der engang var nogen der havde, og så 

sagde, jamen vi kan ikke se nogen grund til at forandre os, det er en by i Rusland. Det kan godt droppe 

alt om i min verden efterhånden. 

I: Så mavefornemmelsen er egentlig nogenlunde omkring den nye forandring? 

Å: Ja den er sådan set fin nok. Man skal bare lige have forklaringen på hvorfor, og den har egentlig 

ikke været så nødvendig i den her forbindelse, for virksomheden havde jo allerede tidligere meldt ud 

med at i 2023 er der ikke noget som hedder kul længere, og hvis ikke der er noget som hedder kul 

længere, så ved vi, der skal nogle forandringer til. Vi har allesammen vidst, hvor vi var på vej hen, og 

vi vidste også, at det var sådan på de andre havne og kraftværker. Vi vidste også, at træflisen giver en 

hel masse nye udfordringer, som man lige skal lære og håndtere først. Det er egentlig det jeg synes, er 

det interessante ved det job her. At med forandringer kommer også noget nyt viden og nogle nye ting 

man skal forholde sig til, og det gør at det er meget sjældent vi har en arbejdsdag, som minder om 

hinanden. Fordi der hele tiden er nogle nye ting vi skal tage stilling til, eller prøve at pille i og 

forandre lidt og tilpasse til den virkelighed, der eksisterer på dagen. 

I: Så du er ikke nervøs for din egen fremtid i Ørsted? 

Å: Arh, nu er jeg også blevet så gammel, så det tager jeg meget afslappet. 
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Bilag 12 - Interview med Hans (Medarbejderrepræsentant) 
 

Interviewer: I 

Interviewperson: H 

 

I: Det er dejligt, at du kunne finde tid til det. 

 

H: Jamen det ville jeg da også gerne.  

 

I: Jeg ved ikke, hvor meget du har fået at vide på forhånd, men vi er to CBS studerende, som skriver 

om det her skifte fra DONG Energy til Ørsted, og i den forbindelse interviewer vi nogle forskellige 

personer på forskellige ledelsesniveauer for at se, hvordan det er blevet taget imod. Og jeg har nogle 

spørgsmål, som vi gerne vil stille dig.  

 

H: Ja.  

 

I: Kan du starte med kort at fortælle lidt om, hvad du laver i Ørsted, og hvor længe du har været der?  

 

H: Jamen jeg er koordinator hos en havn, og det vil sige, at mig og min kollega vi skal stort set tage 

os af alt herned - lige fra indkøb af toiletpapir til skibsladning. Og så alt hvad vi skal have lavet, der 

har vi indlejede leverandører til at udføre opgaverne.  

 

I: Okay. Og hvor længe har du været i Ørsted? 

 

H: Ja, den her anden gang der har jeg været her i 4 år.  

 

I: Men du har måske været ansat tidligere også?  

 

H: Ja, jeg var væk i 3 år og så havde jeg omkring 21 år før det.  

 

I: Okay. Det var længe. Hvad var din første tanke, da du hørte om navneskiftet?  

 

H: Det var, at det var et lidt sjovt navn - også når man gerne vil være en international virksomhed. 

 

I: Så det var det første du tænkte, da du lige hørte det?  
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H: Ja, det lød spøjst. 

 

I: Hvad tænker du nu? 

 

H: Jamen altså nu har man jo et eller andet sted vænnet sig til det, og jeg kan også godt se, at i det 

logo de har valgt, der har de jo også valgt noget, hvor det jo ikke er det der mærkelige danske ø, som 

de har præsenteret. Men samtidig kan man som dansker godt forholde sig til, at det skal være et ø.  

 

I: Ja okay. Hvad synes du ellers sådan er godt ved forandringen?  

 

H: Altså, det er mest det der med at man skiller sig af med olie og gas delen, at man så siger, at så 

giver det ikke mening at hedde DONG længere. Jeg må tilstå, at så stor en ændring er det jo ikke for 

os her. 

 

I: Er der noget, hvor du tænker, at du kan mærke, at det har forandret sig?  

 

H: Altså i dagligdagen? 

 

I: Ja? 

 

H: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså måden vi arbejder på, det har jo ikke som sådan ændret sig. 

 

I: Er der ellers noget du synes er mindre godt ved forandringen?  

 

H: Det er nok mest det der med at man overfor leverandører og sådan noget, der er man nødt til at 

forklare sig, når man præsenterer sig og siger, at man kommer fra Ørsted. Og så er det noget, der lyder 

som om, at det er en by i Rusland.  

 

I: Okay. Hvad forklarer du så, hvis du skal forklare det? 

 

H: Jeg siger, at det er det tidligere DONG Energy.  

 

I: Ja okay. Hvis du sådan skal prøve at fortælle ud fra dit synspunkt, hvad er det så ideerne bag 

forandringen er? 
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H: Ud fra mit synspunkt der er det helt klart, at man jo gerne vil profilere sig som en grønnere 

virksomhed, og så giver det ikke mening at hedde Dansk Olie og Naturgas. Også når man har skilt sig 

af med det forretningsområde.  

 

I: Ja. Ved du hvorfor de har valgt navnet Ørsted? 

 

H: Ikke sådan. Jeg kan ikke lige huske, om jeg har set en specifik forklaring på det.  

 

I: Nej. Ved du hvem Ørsted er? 

 

H: Jamen det ved jeg godt. Jeg kan godt følge logikken i det i forbindelse med elproduktionen. Altså 

det her ville jo ikke kunne lade sig gøre uden ham - i og med at det var ham, der opdagede 

elektromagnetismen.  

 

I: Ja okay. Kan du fortælle lidt om den dag, hvor navneskiftet det blev præsenteret?  

 

H: Nej, det kan jeg faktisk ikke.  

 

I: Du kan ikke huske den dag, hvor det blev præsenteret?  

 

H: Ikke specielt. Hernede der var det i og for sig en normal dag. Jeg kan huske, at jeg talte i telefon på 

et tidspunkt med vores teamleder, hvor jeg fik det at vide, og der kan jeg bare huske at vi snakkede 

om det der om, at det lød godt nok lidt specielt. 

 

I: Okay. Men så du den præsentation, som Henrik Poulsen holdte?  

 

H: Nej, det gjorde jeg ikke. Den havde jeg ikke mulighed for lige at se på det tidspunkt der.  

 

I: Ved du om der var andre ude på din lokation, som havde mulighed for at se det?  

 

H: Det tror jeg faktisk ikke. Jeg ved godt, at den blev streamet på intranettet. 

 

I: Ja. Men det ved du ikke, om der var nogen der så?  
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H: Nej.  

 

I: Okay. Hvad synes du om den måde, du har fået besked om navneskiftet på? 

 

H: Jamen vi havde jo kunnet læse om det inde på intranettet, så der har vi jo set, at det er blevet 

præsenteret der inde.  

 

I: Hvad har du set der inde? 

 

H: Altså der har jo stået det der med, at vi bliver til Ørsted osv.  

 

I: Kan du huske, om du har set nogen af de videoer, som de har fået lavet: ‘Love your home’? 

 

H: Jeg har godt set noget af det, men jeg må tilstå, at det der med at sætte mig ned og se de videoer 

der, det er ikke noget, jeg bruger så lang tid på. Jeg føler egentlig at min tid er fyldt ud med mange 

andre ting.  

 

I: Ja okay. Nu talte du jo lidt om, at det måske var lidt underligt med det der ø - kan du ellers huske 

hvad du talte med dine kolleger om, da I fik det at vide?  

 

H: Nej, det kan jeg ikke.  

 

I: Har din nærmeste leder haft fokus på forandringen efter det blev præsenteret?  

 

H: Jo, det har vi på den måde, at det materiale vi har, det skulle skiftes ud til nyt materiale, så det er 

bare hen ad vejen blevet udskiftet. Og så er der plakater og sådan noget. Altså der hænger stadig noget 

tilbage, hvor der står DONG Energy på. Det er jo en proces, der stadig er i gang.  

 

I: Okay. Kan du huske, den dag hvor det blev præsenteret, om der var pyntet op ude hos jer med 

nogen former for bannere eller balloner osv.? 

 

H: Nej, det var der ikke.  

 

I: Fik I kage?  
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H: Ja, det gjorde vi. 

I: Mødtes I så og fik kage ude på lokationen? 

H: Jo det gjorde vi. Men vi er jo en meget lille arbejdsplads herude. 

I: Okay. Hvor mange er I? 

H: Jamen, som jeg sagde før, så er vi 2 - 2,5 Ørsted ansat. Vi er to, der er her fast og så en der er her 

to dage her og tre dage oppe et andet sted, og resten af folkene herude det er leverandører.  

I: Fik I tilbuddet om at køre et andet sted hen, da det blev præsenteret? 

H: Vi har måske nok fået tilbuddet, men igen det der med, at så skal man hive en halv dag ud af 

kalenderen, hvor vi egentlig også godt kan se, at vi har andre opgaver, der ligger og venter på os. Der 

er det igen det der med, at når der er sådan nogle præsentationer der, så er det uforholdsmæssigt meget 

tid, man skal have hive ud for at køre til en anden lokation for at se en halv times præsentation.  

I: Ja. Kan du huske om din nærmeste leder, har holdt en form for præsentation omkring skiftet? 

H: Jeg mener nok at vi gennemgik noget. Jeg kan ikke huske det i detaljer. 

I: Nej, det behøver heller ikke være detaljeret, men kan du huske, om det var en form for powerpoint 

præsentation eller? 

H: Ja, det var en power point. 

I: Okay. Det behøver ikke være i detaljer, men kan du huske noget af det som blev gennemgået, eller 

kan du huske noget af det som I snakkede om? 

H: Nej, faktisk. 

I: Nej okay. Det er jo også ved at være et stykke tid siden. Så du kan huske noget omkring, hvad din 

leder fokuserede på at fortælle jer om i forbindelse med forandringen?  
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H: Nej, det kan jeg ikke. 

I: Nu var vi lidt inde på det lidt tidligere også, men kan du på nogen måder mærke forskel på 

hverdagen efter at forandringen er trådt i kraft?  

H: Reelt set nej. 

I: Okay. Tænker du anderledes på energi nu, end du gjorde før? 

H: Nej, det gør jeg ikke. 

I: Hvad tænker du om energi nu? 

H: Hvad tænker du på? 

I: Er der mere fokus på grøn energi? 

H: Altså jeg synes ikke, at fokus har ændret sig. Det synes jeg ikke. Altså det har jo længe stået på, at 

man har prøvet at lægge det om til noget co2 neutralt brændstof og sådan noget. Og det er jo ikke 

noget nyt.  

I: Okay. Er du lige så stolt af at arbejde i Ørsted, som du var for DONG Energy? 

H: Det er der ikke forskel på. 

I: Det er det samme? 

H: Ja. 

I: Okay. Hvilken forandring tror du, at den her forandring vil komme til at gøre for Ørsted? 

H: Altså umiddelbart vil jeg mene, at det er udadtil at det gør en forskel. Hvordan man præsenterer sig 

overfor sine kunder og samarbejdspartnere. 

I: Ja. Hvordan præsenterer du dig i forhold til det brand, som I er nu? 

117 



H: Altså jeg føler egentlig ikke, at jeg gør det så forskelligt. Jeg siger selvfølgelig, hvem jeg er, og 

hvor jeg kommer fra.  

I: Men hvis du sådan skal fortælle andre om Ørsted, og hvilken virksomhed I er - hvad fortæller du så 

andre? 

H: Altså så vil jeg sige, at vi er en virksomhed der beskæftiger sig med 1: vindproduktion og 2: 

termiske kræfter.  

I: Ja. Kan du huske, om der er blevet gjort noget på din lokation for at gøre jer opmærksom på 

forandringen? Vi ved at der eksempelvis har været en app med en quiz, hvor man kunne svare på 

nogle spørgsmål omkring forandringen - er det en du har prøvet?  

H: Den prøvede jeg faktisk ja. Det var så ikke på app’en, vi fik den også på mail. 

I: Ja. Hvad tænkte du om den? 

H: Altså det var da meget sjovt, men altså jeg må tilstå, at så meget lagde jeg heller ikke i den. Jeg er 

ikke sikker på, hvor stor en betydning den har. 

I: Nej. Fik I nogen former for gaver? 

H: Altså i forbindelse med det der brand skifte der, der kunne man vælge at få noget sportstaske og 

trøje og sådan noget. Og vi fik den der pakke til at starte med, hvor der var en drikkedunk og noget 

forskelligt i.  

I: Ja okay. Hvornår fik I den? 

H: Jeg kan ikke lige huske det. Jeg tror, at det var da det blev meldt ud, at vi skulle skifte navn. Det 

var inden d. 6. november. 

I: Ja. Og hvem var det, der gav jer de gaver? 

H: Det var vores teamleder, for han havde fået dem med. 
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I: Okay. Og han var ude hos jer der? 

H: Ja ja. 

I: Så han var ude hos jer den dag, hvor forandringen blev præsenteret? 

H: Jeg kan altså ikke lige huske, om det var den dag det blev præsenteret. Han havde dem med ned til 

os næste gang han kom.  

I: Okay. Kan du huske, hvis du tænker tilbage på nogen af de tidligere fordringer, der har været i 

DONG Energy - nu har du jo været i DONG i mange år. Hvordan har din mavefornemmelse været 

omkring den her forandring i forhold til tidligere forandringer?  

H: Altså det her har egentlig været okay. For man kan sige, at der er nogen andre forandringer, hvor 

man decideret jonglerer med tilpasning af virksomheden, hvor tilpasning det betyder, at nogen skal 

væk. Og det betyder da, at det giver mere rumsteren.  

I: Og det var ikke sådan en forandring den her gang? 

H: Sådan har jeg ikke følt det. 

I: Okay. Så du er overordnet set glad nok for det nye navn osv.? 

H: Ja. 

I: Jamen jeg tror sådan set, at vi nåede igennem det hele. Med mindre du har nogle sidste 

kommentarer, eller noget du vil spørge os om? 

H: Nej, det føler jeg egentlig ikke at jeg har. For det I skal bruge det til det er jo til en afsluttende 

opgave, var det ikke sådan? 

I: Jo, det er vores speciale vi er i gang med at skrive. 

H: Ja. 
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I: Og vi skal selvfølgelig også lige huske at sige, at det er fuldstændig anonymt det hele, så alle dem 

vi taler med, der er der ikke navne på nogen.  

 

H: Helt i orden.  

 

I: Men du skal i hvert fald have tusinde tak for din tid, og så må du have en fortsat god arbejdsdag. 

 

H: Tak, og i lige måde.  
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Bilag 13 - CEO, Henrik Poulsens, præsentation af forandringen (Video) 

Good morning everyone, and thank you for joining. Great to have all of you gathered here today. We 

actually have colleagues linked in from all over the world - 53 locations, from 9 different countries. 

Unfortunately we were not able to link in our US colleagues as they are still asleep. 

Today, as you already know by now, is another special day, for the life of our company. We have 

announced that we are going to change the name of the company. Some of you that have been 

preparing for to day, will already know the name, many of you may have picked it up during the 

morning hours and many of you are probably still waiting for the name to be revealed.  

If I go a little bit off script for a second, I can see that the journalist from Berlingske has put out odds 

at different names. They are giving money back 11 times if it is a dirty English word, so if you want to 

put in a bet there is still time. 

Before I reveal the name, allow me to just take a step back and put it into a broader context. It is of 

course a significant decision to change the name of our company. We have had our current name 

DONG Energy, since 2006, and the DONG name itself had has its legacy for more than 40 years, 

going all the way back to the early 1970´s. In Denmark DONG Energy is one of the best known 

companies. We provide the country with about 25% of its power, gas and district heat. Across the 

world of energy the DONG name is associated with the global leader in offshore wind. It is a good 

name and it has served us well. We should be very proud of what we have created on this name. 

However we cannot escape the fact that the name DONG originally comes from Danish oil and 

natural gas, and many people still associate DONG with oil and natural gas. And with the divestment 

of our oil and gas division, witch we completed last week, we are now a company dedicated to green 

energy. On that note, let me just take this opportunity to once again thank our now former colleagues 

from the oil and gas division. I believe and hope that some of you are here today. You have done a 

remarkable job transforming your business through difficult times for the oil and gas industry. 

Throughout you have stood tall and you have kept delivering results. You will forever be an important 

part of our history and development as a company. I wish you all the best, as you now go on an new 

and exciting journey with the ownership of Ineos.  

Over this past decade we have been on a massive journey to transform DONG Energy from a Danish 

energy conglomerate based on fossil fuels, to a global leader in renewable energy. We have 
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significantly expanded our offshore wind business, converted powerplant from fossil fuels to 

sustainable biomass and divested our oil and gas business. Our transformation to green energy is 

based on the largest renewable plan of any European company. We will completely exit oil and coal - 

the most polluting fossil fuels. We see natural gas as a transition fuel by an only green energy future. 

We will continue to sell gas to help fositale that bridge. Today we have close to 60% of renewable 

energy in our portfolio. That number will go to more than 80% by 2020, and to more than 95% by 

2023. This is not some lofty future commitment, this is all driven by decisions and investments 

already in progress. We have dramatically lowered our Co2 emissions and by 2023 our power and 

heat production will essentially be Co2 free. Changing the energy systems from black to green is not 

only about fighting climate change. For the countries we serve, it is also about building independent 

energy systems harvesting local sustainable resources like wind and sea. It reduces reliance on 

imported fuels and it drives local growth and local job creation. Our transformation to green energy 

has also profoundly transformed our business model. Over the past decade we have shifted our capital 

base to renewable energy, as you see on the slide here behind me. We have significantly improved our 

profitability. We have more than doubled our operating profit driven by the rapid international growth 

of offshore wind. Today 75% of our operating profit comes from our international marked compared 

to 12% 10 years ago. Our return on invested capital has increased from 6% to 18%. We have 

fundamentally build a much stronger competitive platform for the company. It has been one of the 

most radical and successful transformations in the European energy industry. Today we are the 

greenest amongst the energy companies in Europe, and we generate the highest return on invested 

capital. All thanks to the relentless and hard work and engagement from all of you. You have truly, 

truly done a tremendous job. 

Our focus going forward, not surprisingly, will be on more green growth. Based on our existing 

business platforms in offshore wind, biomass, green customers solutions and advanced ways to energy 

technologies. We will also explore new green growth opportunities, strengthening and expanding our 

existing platform. If they support our green vision, provide a strong competitive position and create 

value for our shareholders. We are no longer the company we were 10 years ago. Today we are a 

renewable energy company - even if we always will have some veneration, even affection for the 

name, DONG Energy no longer properly reflects who we are as a company. It does not reflect the 

company we want to become. It is a name and logo created in a world of fossil fuels. Secondly, and as 

alluded to, for some language the DONG name do not transfer that well - including English. We have 

over the years had some good laughs on that account. It is however clear, from feedback from many 

stakeholders around the world, that the name is not well suited for the global expanding journey we 

are on. Finally 2017 will be remembered by the year offshore wind became cheaper than black energy 
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as marked in Germany and the UK. I have never been more clear, that it is indeed possible to create a 

world that runs entirely on green energy. It is the right time for us to send a clear message, that we 

want to help create such a world. For those reasons, after careful consideration, we decided to change 

or name. 

 

I can tell you, finding a new name for a company is not that easy. It needs to be a name you like, and 

which has a meaning to it. Ideally it should be rooted in history while clearly still pointing to the 

future. We did not want it to be a purely designer name without any real substance to it, and it also 

needs to be a name that works across markets. And last but not least, it needs to be a name you can 

register legally, which has proven quite difficulty. In total we screened more than 3000 potential 

names during the process. Ultimately we came across a name, that struck a chord with the people 

involved in the process, including employees, management and the board of directors, and quite 

importantly it had a tendency to grow on people as they had time to ponder over it. The name comes 

from a person in Danish history, who has had significant impact on the way we produce power today, 

and here it comes the new name of our company: 

 

Ørsted   

 

Thank you, thank you. I appreciate that welcome. I have been told by people that have been involved 

in name changing before, that when the name came up I should be expecting complete silence. I 

appreciate the response here. Our new name is inspired by one of Denmark's leading scientist of all 

times, Hans Christian Ørsted. In 1820 he discovered electromagnetism that way laying the foundation 

for the way we produce power to day. Let me show you a short film about who Hans Christian Ørsted 

was, and why we have found inspiration in him for our new name:  

 

(Video om Hans Christian Ørsted) 

Why have we diced our new name should be Ørsted? Well, we need to go back to 1777, on a little 

Danish Island called Langeland, to the birth of a boy named Hans Christian Ørsted. Before Hans 

Christian Ørsted was born, the world only new about static electricity, but Ørsted was a very curious 

scientist. He uncovers the beginning of a technological revolution when he discovered the connection 

between electricity and magnetism. For a long time something always had to be burned to produce 

large quantities of energy, but thanks to Ørsted we do it slightly different today. Without his discovery 

we would not be able to utilize the wind to convert into green energy. But Ørsted had many more 

ideas he was looking for connections, not just in science but in nature, filosofi and art. Maybe inspired 

by conversations with his good friend the writer Hans Christian Andersen. Imagine Ørsted actually 
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created 2000 Danish words, he found patterns and sounds with his fascination in nature, paved the 

way for the Danish Meteorological institute. He co founded the technical university of Denmark and 

was first to extract aluminum. We also named one of our first power stations after him. Ørsted helped 

all of us build the world, as we know it today. His curiosity, dedication and great interest in nature are 

precisely what is required to create a world that runs entirely on green energy. That’s why Ørsted is 

our new name. 

(Video slut) 

Thank you. There will undoubtedly be many different reactions to the new name, witch of course is 

quite fine, and natural this will most often be the case, when a company changes its name. I frankly 

also need a some time to let it sink in, but it quickly grow on me, and I have to say that I could not be 

happier about the name. As the movie says, curiosity, dedication and interest in nature, was some of 

Hans Christian Ørsteds many qualities, and these are qualities that this company also stands for. 

Trades that are needed to succeed with the green transformation. I believe Ørsted is the right name for 

us as we take the company upwards and onwards. We want to build an iconic company that is globally 

recognised for its leadership and green energy. The world is in the middle of a global climate crises it 

is not a distant treat. The planet is already feeling the great impact of climate change. Oceans are 

warming up, icecaps are melting, droughts, floodings and hurricanes are becoming more severe. Every 

year millions of people die from health issues, related to air pollution, and truth be told we are still not 

doing enough to secure the planet, for generations to come. New research indicates that we still have 

time to act, to stay within the 2 degrees temperature increase limit, said by the Paris climate 

agreement. However it is clear that we are currently not on track, to deliver on this critical important 

ambition. We need to transform the global energy system from black to green energy, ad a higher pase 

in the current trajectory. Creating a world that runs entirely on green energy will not be easy, it will be 

difficult. There is still many hurdles ahead of us. It will take collaboration and partnerships across the 

world and across sectors. It will require political leadership, public support, and innovation and 

investments from companies like us. 

We at Ørsted can only cover a corner of the total solution, but it is important that we are ready to lead 

the way forward, and we are. Our existing vision is to lead the energy transformation, but we are now 

ready to set a new and even bolder vision, a vision were we set our sight - not on the transformation 

but on the ultimate end goal. This new vision is captured in the Ørsted way witch we also lounge 

today. Our vision is a world that runs entirely on green energy. It is deeply rooted in what we do and 

who we are as a company and as a team. We want to be a company that provides real tangible 

solutions, to one of the world's most difficult and urgent challenges. Our new mission also commits us 
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as a company, in the way we operate, it will be incompetent in os to continue to act responsible in 

everything we do. Our guiding principles remain unchanged. They are as important and relevant as 

ever, and we should continue to take inspiration from them. No doubt there will be many areas were 

we must continue to improve to honor the commitment we made today. Let me show you a short film 

which elaborates a bit on our new vision. 

Video (Love your home): 

Home - it is not what we think it is. It's not just made of wood or concrete or rocks, because it is not 

only a house, let alone a village or a city or a country. Our home is bigger. You may not have 

explored all it’s rodes, it’s passages, wandered it’s many gardens, bathed in it’s warters, looked out 

from the very top floor. Nor meet all those you live with. This is Latifa by the way. It’s still your 

home, still mine, still there's. It’s provided all of us with a sustenance and sheldor. We need to grow 

and prosper. Our home has treated us well. But it’s temperature increases, and sea levels rises. It is 

time to change the way we treat it. It’s not easy to change our ways, but if we all look beyond our own 

walls and see our home for what it really is, it might change you. Like it’s transforming us from a 

black to a green energy company. We no longer produce oil and gas, and have decided to stop all use 

of coal to focus entirely on green energy. And we already build the world's largest offshore wind 

operation, enabling millions of people to benefit from the powerful forces of wind at sea. Because of 

our transformation, DONG, originally short for Danish oil and natural gas, no longer reflect who we 

are, so we have changed our name to Ørsted, inspired by the Danish scientist who laid the foundation 

for how today society is powered. We want to create a world that runs entirely on green energy and 

we will need all of Ørsteds vision and dedication to do it. Because the place we all call home needs 

love, but love means nothing without action. 

(Video slut) 

Thank you. Indeed we only have one planet - it is our home, so we should treat it well. Not just 

because it is the right thing to do because future generations depend on our actions today. There is 

indeed no planet B. When we say love your home, we send a message to all our stakeholders that we 

care about the planet - our home. We take our stands and we make a strong commitment. I have been 

asked the question: ‘Are we putting purpose over profit?’. I do not see a conflict between the two. We 

clearly want to be - and I believe we are - a purpose led and values driven company. We want to put 

all our energy and efforts into addressing one of the planets biggest and most pressing challenges. I 

am fully convinced that we can be a profitable business at the same time. We have shown that we 

have been able to lean transformation through a strong purpose and create financial value for our 
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shareholders. That will also be our ambition going forward. As part of the name change we are also 

implementing a new visual identity. It is build on the danish design tradition, reflecting characteristics 

like simplicity, minimalism, functionalism and a sustainable way of life. Let me show you another 

short movie about the new visual identity. 

 

(Visual video) 

 

Thank you. Beautiful bike wear - did you notice that? So today we make the announcement that we 

will change our name, and we will also today also launch a campaign to communicate to our 

customers and other stakeholders that we have transformed - and what we stand for. The decision is to 

be formally approved by our shareholders at an extraordinary general meeting on October 30th. Until 

October 30th we will formally still be DONG Energy. When the shareholders expectedly make the 

decision to change the name at the extraordinary general meeting, we will become Ørsted. And yes, 

we have secured support from shareholders before making today's announcement - just in case you 

were wondering. We need some days after the extraordinary general meeting to implement the name 

change - notably in our IT systems. Thus we will not change the branding on many touch points such 

as email address and websites until November 6th. You see, the anticipated rollout strategy here 

behind me. We strive to have all branding replaced as quickly as possible after November 6th but it 

will likely be a few months before we have replaced everything. Today is a historic day for our 

company. It is the celebration of our successful transformation and it is the beginning of the next stage 

in our journey - to help create a world that runs entirely on green energy. But no time to rest on the 

laurels. No room for complacency or even slowing down. We must continue to challenge ourselves 

and the status quo. I know we can take this great company even further. With your support, your 

energy and your skills as the key drivers. Personally I very much look forward to that continued 

journey. Now I am sure that there is a lot of good questions to what I have just said. So we have asked 

Jesper Klit, who is a journalist, to take us through some of the questions that might be on your minds. 

So I would ask Jesper to join me on stage. 

 

Jesper: Thank you very much Henrik. Because we a scattered over many countries and many 

locations, I will now on behalf of you, try to ask some semi intelligent questions to the leaders of this 

company. So please, apart from Henrik, welcome on the stage CFO, Marianne Wiinholt, and chairman 

of the board, Thomas Thune Andersen. Give them a hand. Henrik, allow me to start with you - Hans 

Christian Ørsted is a well known figure in Denmark but not abroad - why is Ørsted a good name for 

the company? 
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Henrik: Well, as the movie also alluded to, Hans Christian Ørsted was really a part of laying the 

foundation of more or less everything we do today when he discovered electromagnetism almost 200 

years ago. He was a very interesting and a very curious person, constantly seeking new answers and 

new solutions to different types of problems across physics and chemistry, even philosophical topics, 

linguistics etc. So he is a person who had many of the qualities and traits that we also would like to 

stand for as a company. And then he has been a part of our company for almost 100 years, since he 

gave the name to one of our old power plants. When you go to international markets, we do believe 

that the name will be a good conversation starter. Basically an opportunity for us to explain our vision, 

to explain what we stand for and where we come from, and we have of course tested the name in all 

our markets and the feedback has been quite positive. 

 

Jesper: And also in your speech, you said that the company now has fully committed to green energy 

but you still use coal and gas at your power stations. You still sell natural gas to your customers. So is 

Ørsted a green energy company? 

 

Henrik: It really is. All our investments will be going into green energy. We have by the end of this 

year more than 60 % of our energy mix coming from renewables. By 2020 that number will go above 

80 % and by 2023 we will have more than 95 % of our energy mix coming from renewables. So I can 

say safely that we are clearly putting action behind our words. This is by a wide margin the fastest 

decompensation path of any energy group in all of Europe. 

 

Jesper: And Thomas Thune Andersen, let me ask you - the company vision to create a world that runs 

entirely on green energy. That sounds bold. Isn't it a bit to bold and too much for just one company? 

 

Thomas: It certainly is bold. It don’t think it is too bold. I think as I look out of all of you here who 

have created all over the many years this platform - you have certainly been a part of creating a 

transformational organization. And I think with that platform in mind, I really think that it is not to 

bold. I think that’s really what makes it exciting. It gives us a chance to engage in the world at large. It 

enable us to engage with for an example the UN 17 sustainability goals, where one of the key ones of 

course is the transformation to green energy, and we are right at the heart of that. So again - no, it is 

not too bold. 

 

Jesper: What do you think the shareholders will think about you changing the company name? 
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Thomas: I think the shareholders will be excited about it. I think they are excited about the journey 

which we have been on. I think they are very excited about the journey that we can continue to have. 

And I think that they will react in the same way as we are doing from the board, from the management 

and from all of you - that this is certainly creating the platform, the profile, the image to truly engage 

in that. 

Jesper: Marianne Wiinholt, you obviously, as a CFO, look after the finances, so tell us this - how 

much will this name change cost the company?   

Marianne: We fully acknowledges that this carries a significant cost to change our name and brand 

but we look at it as an investment into our future growth as a globally leading, renewable energy 

company. Also a lot of the costs goes to campaigns in all our markets. We would have had costs for 

campaigns even if we did not change our brand. And I will not reveal the exact figure. 

Jesper: I sought of sense that you wouldn’t give a direct answer on how much money you spend on 

this but would you say that the money is well spend? 

Marianne: Absolutely. I believe that we are now investing into a brand that support our businesses 

and across all of our markets. So yes, clear answer to that. 

Jesper: Also Marianne, as a green energy company, you will be reducing the environmental impact 

from your company - for an example cars, heating despotional cups - will you be reducing that even 

further? 

Marianne: Yes, we are definitely very ambitious on that field. We have reduced our energy 

consumption significantly across our office premises. We had a target to reach 20 % reduction by 

2020. We have significantly already reached that target. We have solar panels on our business 

premises in Denmark and all the energy we use at our offices is coming from renewable sources. And 

we have also invested in smaller cars that are very energy efficient. But we are not stopping there. We 

are continuing to look after possibilities to have an even bigger environmental footprint. 

Jesper: Thank you. Henrik, back to you. In your speech you talked about building an iconic company. 

What will it actually take to build a truly iconic company? 
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Henrik: I think a company that is in pursuit of a mission that makes a real difference in the world. A 

company that really invests itselves in trying to resolve one of the most difficult and pressing 

challenges that we face on the planet. If we can make a significant changeable contribution to that - I 

think that is ultimately what will drive the iconic status of the company. I think we stand a better 

chance at doing that than almost any other company I can think of right now. 

Jesper: And finally - how do you expect your shareholders and stakeholders in general to react on 

your new name? Quite honestly. How do you expect people to react here? 

Henrik: Well, Marianne, Thomas and I have all been spending time with shareholders and other 

stakeholders around the world over the past couple of years and it has, also as I alluded to in the 

speech, it has been a recurring theme that many of our stakeholders and shareholders included, would 

like us to consider a name change. So when we presented this idea to some of our shareholders, they 

were all actually overly enthusiastic, so I am fairly confident that they will be fine with it. 

Thomas: And I also think that we have this opportunity to really go international, be global - but still 

remembering our heritage and taking these things that Denmark stands for and how we have 

successfully, as a nation, been able to have an impact on the world. And I think a lot of the things you 

see here is reflecting exactly that drive and direction. 

Jesper: And on that note - thank you very much. This is all we have time for. If you have further 

questions, please go to Vital and ask for your questions there. Thank you to Marianne, Henrik and 

Thomas. Give them a hand. 

(Henrik fortsætter sin tale) 

I am sure that you will have many more questions as the news sink in. As Jesper also said, you can 

find some answers on Vital. If you do not find the answer there, please send your question to internal 

communications via the Q&A functionality on Vital. We are about to end this town hall meeting. In a 

few minutes the transmission will stop and your local host will take over and say a couple of words. 

Here in Gentofte the chairman of the board directors will inaugurate the new entrance sign by the 

road. With our new name and logo. Due to the weather we will inaugurate the sign from in here and 

show it on the screen behind me. It will be right after the transmission ends. As a practical reminder, 

before you leave the event today, please remember to pick up your celebration gift. Here in Gentofte 

you can pick it up behind the screen. But before the transmission ends and the local host takes over, I 
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want to return to the most important reason for why we have come so far. And that is all of you 

around the world - 55 locations linked in. I have been with this company for more than five years 

now. I have had the pleasure of working with the most dedicated, collaborative and pleasant people I 

could dream of. Together we have build a world leader in green energy. The world is at a tipping point 

on climate change and we need to take real action. But the world is also at a tipping point on the green 

transformation. Green energy has become cheaper than black energy. That is a day that many thought 

would never come. And no matter what job you have in this company, you have been a part of making 

that happen. When you go home today to your family’s and friends, I hope that you will take a minute 

to be proud of that. So what we celebrate today is not only that we are becoming Ørsted. We also 

celebrate that it has never been more clear that it is possible to create a world that runs entirely on 

green energy. Thank you for all of your hard work, your dedication. Thank you for being such a 

fantastic team. Let’s end this town hall with a rerun of the new brand film and some additional 

footage. Please stay tuned and enjoy the rest of the day.  
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Bilag 14 - Q&A 
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1. Our new name

Why are we changing 
our name? 

DONG originally comes from Danish Oil and Natural Gas. We have divested 
our upstream oil and gas business to focus entirely on green energy. Because 
of our transformation, we now become Ørsted. We're inspired by the curiosity, 
dedication and interest in nature of one of Denmark's best known scientists, 
H.C. Ørsted. 200 years ago, he helped lay the foundation for how we produce
power today.

Why Ørsted? Hans Christian Ørsted's groundbreaking discovery was driven by his curiosity, 
dedication, innovative mindset and interest in nature. These qualities also 
characterise us as a company and are essential to changing the way we 
power the world. From black to green.  

We've tested the name across all the markets we operate in today. We found 
that these nationalities are able to pronounce the name, and our stakeholders 
find the name and the rationale compelling. 

The name is also an excellent conversation starter, as many will wonder 
about the connection between our company and the scientist. 

Why a Danish name for 
a global company? 

We're proud to be an energy company with Danish roots and a global outlook. 
Although it's a letter that you don't find in most languages, the Ø in Ørsted is 
an asset to our brand, as it creates strong associations to Denmark and 
Scandinavia which are regions that are known to have a strong focus on 
sustainability and energy foresight. 

Who decided on this 
name, and what was the 
process behind the 
decision? 

We've been through an extensive process, reviewing more than 3,000 name 
candidates to find the right name for our company.  

We've looked for a name and a new design that speak to the optimism, 
curiosity and innovation that we need to continue the journey towards more 
sustainable energy systems, and which also clearly express our Danish roots. 

The Board of Directors decided on the new name, which will be formally 
approved at an Extraordinary General Meeting. 

Why this timing? We've sold our upstream oil and gas division, and we're phasing out coal. 
Now we're ready to communicate that we're an energy company focused on 
renewable energy and with a vision of a world running entirely on green 
energy. 

When will the new name 
take effect? 

The name change is dependent on approval from our shareholders. An 
Extraordinary General Meeting will take place on 30 October following which 
we'll become Ørsted. The name and brand will take effect on 6 November.  

How do I pronounce and 
write the name?  

We pronounce it 'Ørsted' in Danish (soft 'd') and 'Oerstet' in English (hard 'd'). 
In countries where the letter Ø does not exist, most people will interpret the 
symbol as an 'O' and pronounce and write it 'Orsted'. However, we expect 
Ørsted employees to use the Ø to the best of their abilities. 

How do we spell the 
name in our various 
languages? 

In the logo, we'll write Ørsted with an Ø designed as the symbol for power. It's 
also an old Danish way of writing the letter Ø. When we write our name, we'll 
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2. Our vision, mission and culture

write Ørsted in all languages except in the Taiwanese market, where we'll use 
a local name.  

Will I be able to write the 
letter 'Ø' on a non-
Danish keyboard? 

IT will install an application which will enable you to write the letter 'Ø' on a 
non-Danish keyboard. The application will be installed around 6 November. In 
the meantime, you can copy the letter 'Ø' from your email signature. 

Will we have two 
different names – Ørsted 
in Denmark and Orsted 
in eg the US, Germany 
and UK? 

We'll also have the name Ørsted in eg Germany, the US and the UK, but it'll 
be pronounced differently, with a hard d in the end.  

International brands like Citroën and Björn Borg have performed well in 
regards to keeping their original name despite the use of unique letters. 

Are we changing our 

vision? 

Yes. Climate change is one of the biggest challenges for life on Earth. Today, 
the world mainly runs on fossil fuels. We need to transform the way we power 
the world; from black to green energy. That's why our new vision is: A world 
that runs entirely on green energy. 

Are we changing our 

mission? 

No. Our mission is still the same: To develop green, independent and 
economically viable energy systems. 

Are we changing our 
strategy? 

No. We've succeeded in transforming our company and are now fully 
dedicated to renewable energy and we'll continue down this path. 

We'll continue to 

• develop green, independent and economically viable energy solutions

• expand our global reach and bring our solutions to work in local
communities

• ensure a fulfilling working life for all employees

• remain financially strong to be able to continue our strategic journey of
bringing innovative energy solutions forward

Does this have any 
impact on our corporate 
culture and the way we 
work (ie our guiding 
principles)? 

Our guiding principles will remain the same. The only minor change is that 
health has been included as part of the Safety principle. This is to reflect how 
we prioritise a sustainable working life for all employees. 

The Ørsted Way outlines who we are as a company, explaining our new 
vision, our mission, and our guiding principles. 

Why do we now say 
'Love your home?' 

When we say 'Love your home', we send a message to our stakeholders that 
we care about the planet – our home – and everyone and everything that live 
here. 

We recognise that it'll take a while before all our stakeholders are familiar with 
the new tagline and its meaning. Therefore, the tagline will initially be used in 
context with this version of our vision: 'A world that runs entirely on green 
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3. New look and logo

energy' and a visualisation of Earth, our common home. We'll use the tagline 
in all communication channels when relevant. 

Is Ørsted going to be 
more active in the 
climate debate than 
DONG Energy has 
been? 

We have a clear vision of a world that runs entirely on green energy. We'll 
advocate green energy solutions when it's relevant for us to do so. 

Are we changing our 
look? 

Yes. To support our new name, we'll get a new visual corporate identity (CVI). 
Our new CVI is inspired by the Danish design tradition, which embodies a 
human, functional and simple approach to life. We'll introduce: 

• a new CVI, which is optimistic and colourful. Our primary corporate colour
will be blue, but our new colour scale also includes the colours aqua,
aubergine, coral and sun

• a new typography which is timeless and simple with a human touch

• new images which will support our optimistic outlook on life

Why are we changing 
colours to blue rather 
than, for example, green, 
as we want to be 
considered a green 
energy company? 

The colour blue is associated with the sea and the wind – elements linked to 
our activities. Blue is considered an appealing colour which inspires calmness 
and confidence. We're an innovative company on a journey to become a 
100% green energy company. Our actions, not our colour, will show that we're 
green.  

When can we start using 
the new name, colours, 
templates etc, and 
where can they be 
found? 

You can to use the new templates after 6 November. New templates in eg 
Word and PowerPoint will be installed automatically.  

Can I get access to the 
new templates before 6 
November?  

New templates in Word and PowerPoint will be installed automatically on your 
PC on 6 November. If you need to redesign materials before, please contact 
Corporate Branding.  

Where can I find the new 
images? 

You can find new images on www.skyfish.com from 6 November. You can 
also find images through 'Image shopper' in PowerPoint under the 'Orsted' tab 
from 6 November. 

Do we stop using DONG 
Energy logos etc as of 
today, or is there a 
gradual phase-out? 

On 6 November, we start replacing the DONG Energy logo throughout the 
organisation. We expect this work to be completed by January 2018. 

When will office signs 
change at our locations? 

The main pylon signs in GTF and ESK will be changed on 2 October as a 
symbolic event. The actual change to the new brand takes place from 6 
November and the following months, but we'll start changing the remaining 
major signs from 31 October. We expect that all major signs are changed by 6 
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4. What does this mean to me?

5. Web, email and mobile devices

November. In case of rough weather, we expect slight delays, as mounting 
will take place on high buildings, and safety is our primary concern.  

Will the look of the 
company cars change? 

Yes. We'll start the redesign of company cars on 31 October and expect all 
cars to be redesigned by the end of the year. 

What do I need to do as 
an employee? 

Employees can carry on as usual, but are welcome to share the upcoming 
name and brand change with customers, networks, suppliers etc. 

What do I need to do as 
a manager? 

You can ensure that your employees have their questions answered. The 
manager presentation that you've received and this Q&A can help you recap 
messages at a team meeting and inform employees who couldn't participate 
in the town hall meeting. 

Will I be getting a new 
contract of 
employment? 

As a formality, employees will receive a contract appendix reflecting the brand 
change. 

Will we get a new 
website, and what will 
the address be? 

The web address of our corporate site will be www.orsted.com. All of our 
respective markets will each have a national site, eg www.orsted.dk, 
www.orsted.co.uk, etc. 

Will I get a new email 
address? 

On 6 November, all email addresses will be changed. You won't have to do 
anything, it'll happen automatically. We'll continue with national mail domains, 
eg xxxxx@orsted.dk or xxxx@orsted.co.uk, and you can also receive emails 
on xxxxx@orsted.com if you prefer. 

Can I still receive email 
at my old email 
address? 

Yes. For the next two years, all emails sent to your DONG Energy email 
address will automatically go to your inbox. 

Will I get a new email 
signature? 

A new email signature will be installed automatically on your PC on 2 October 
to show the name change. Your email signature will be updated again on 6 
November with the new name. For practical reasons, the signature will 
continue to match the language of the country you're in. 

Will my phone update 
automatically? 

Yes. On 6 November, your phone will be updated automatically with contacts, 
emails, notes etc. You will have to sign in again, using your new email 
address. Further information will follow when we get closer to 6 November. 
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6. ID card and business cards

Will I get a new ID card? Yes. Your new ID card will be distributed on 6 November. When you receive 
your new card, you must hand in your old one.  

You have the opportunity to provide your own photo for your ID card and Vital. 
This is a way to make the photos more personal. When providing your own 
photo, please 

• make sure that the photo shows all of your face and that the face is
sharper than the surroundings

• don't wear a hat or sunglasses

• choose a background suitable for the purpose

• send your photo in JPG format to Accesscards_photos@dongenergy.dk
before 8 October.

If you choose not to provide your own photo, your old photo will be transferred 
to the new ID card. 

How do I get new 
business cards? 

You can order new business cards via Vital. If you want them to be ready on 6 
November, you must order them before 19 October. 

7. Workwear and inventory

Do I have to do anything 
with my voicemail? 

If your voicemail contains the company name DONG Energy, you need to 
create a new one on 6 November. 

Will we need new 
workwear and how do I 
order it? 

Employees who daily or frequently use workwear can order workwear from 2 
October until 10 October 2017.  

How to order workwear 

1. Send an email to the contact person(s) within your business area.
2. The contact person will send you an order form together with a description

of what can be ordered within the budget available.
3. The form is filled out for everyone in your department, who daily or

regularly use workwear.

4. The order form must be sent no later than 10 October to the contact
person within your business area.

Contact persons  

If you have any questions, please contact the contact person(s) within your 
business area:  

• Wind Power – Ditte Frank (DIFRA)

• Bioenergy & Thermal Power – Line Kjølhede (LINKJ) – Gitte Højgaard-
Nielsen (GITHN)

• Other business units – Julie Drewes (JULDR).
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8. IT systems

Am I allowed to continue 
to wear clothes with 
DONG Energy logos? 

As it would be wasteful and very costly to discard all DONG Energy 
workwear, we will phase out DONG Energy clothing gradually and replace it 
with Ørsted when worn out. As soon as the employees receive the new 
Ørsted workwear, this should be worn when meeting external stakeholders in 
a business context. 

Who will pay for the new 
clothes etc? 

The Group budget will cover one set of Ørsted workwear for colleagues who 
use branded workwear on a daily basis. Other costs related to clothing will be 
covered by the Business Units. 

How do we get new 
inventory with Ørsted 
logos (paper, envelopes, 
pens, mouse pads, 
promos etc)? 

New stationary with letterhead and branded envelopes will be provided by 
Facility Management in the same way as now. All other branded materials 
and merchandise will be available to order in the Ørsted webshop. Initially a 
limited stock of materials will be available in the webshop. New inventory will 
be made available in the webshop as it is produced. 

What do we do with our 
current inventory of 
DONG Energy logos 
(paper, envelopes, pens, 
mouse pads, promos 
etc)? 

When we've established exactly what inventory is left after launch of the 
Ørsted brand, we'll make an effort to donate as many items as possible to a 
good cause. In cases where this is not feasible, we'll make sure we dispose of 
inventory in sustainable and responsible ways. 

How do I log in to 
Outlook, webmail, office 
365 and more after 6 
November? 

You have to change your login address at the places you use such as 
Outlook, webmail, Office 365 and the like from xxxxx@dongenergy.xx to 
eg xxxxx@orsted.dk or xxxxx@orsted.co.uk from 6 November. You will 
receive more detailed information on how you do this later. 

This means you will not be able to use your old DONG Energy e-mail address 
as login from 6 November. 

Will external services 
and systems such as 
iCloud or Apple ID 
update automatically? 

No. External services and systems where you use your DONG Energy email 
address as login will not be changed automatically. Here you have to change 
your log-in manually to eg xxxxx@orsted.dk or xxxxx@orsted.co.uk 

Will my Skype address 
change? 

Yes. On 6 November, all Skype addresses will be changed. This will happen 
automatically. We'll have national mail domains, eg xxxxx@orsted.dk or 
xxxxx@orsted.co.uk.  

What do I have to do 

with Skype?   

You must communicate your new email address to all external contacts in 
Skype for Business Online contact lists. Until external contacts update your 
contact information, you'll be displayed as 'Presence unknown' to them. 

All Skype for Business meetings scheduled before 6 November with external 
participants need to be updated with the new Skype address. 

There will soon be installed a tool on all PCs to update the affected meetings 
(Skype for Business Meeting Update). You will receive more detailed 
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9. Various

10. Communication activities

How will we make the 
new company name 
known to the outside 
world? 

All markets have developed plans for targeting our stakeholders, mostly 
through direct communication such as emails, letters, etc from 2 October, until 
the implementation of our name change starts on 6 November.  

There will be international branding activities such as films, social media posts 
and PR about what our company stands for. 

Which branding 
activities will take place 
in the countries where 
we operate? 

We'll roll out the new brand across all our locations. This means that all our 
locations will get new signs, new ID cards, new business cards etc. All 
communication materials will have the new layout and name. 

What am I allowed to say 
externally and on social 
media? And when? 

All employees are welcome to spread the word to customers, suppliers etc. 
and to share pictures and information via social media.  

Will I have to update my 
LinkedIn page? 

If you've stated that you work for DONG Energy and you're connected to the 
corporate profile, your LinkedIn profile will automatically be updated with our 
new logo and name on 6 November. 

information later. It’s up to every user to use this tool to update Skype 
meetings with external participants after 6 November.  

Will we have new 
invoice addresses that 
we need to use? 

For now, the invoice addresses will remain unchanged. It'll be communicated 
clearly on Vital, when our legal entities get new names.  

What will happen with 
the Radius brand? 

Our distribution company will continue to operate under the separate Radius 
brand which is not affected by DONG Energy's brand change.  
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Bilag 15 - Engagement Survey 

139 



People Matter survey 2017

®

Ørsted

Nærmeste leder: Henrik Poulsen

Overordnet rapport

95% (5149 ud af 5408 mulige)

I denne rapport er en sammenligning med den tidligere klimamåling tilgængelig. Dine resultater sammenlignes med 
denne rapport fra den tidligere undersøgelse: DONG Energy without Oil & Gas (Leder: Henrik Poulsen).
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Indhold

INDHOLD

04
ARBEJDSGLÆDE OG 
LOYALITET
Vurderinger, intern og 
ekstern sammenligning, 
prioriteringskort, 
loyalitetssegmentering

10
DE STYRENDE 
PRINCIPPER
Vurderinger, intern 
sammenligning, 
prioriteringskort

15
VURDERING AF 
INDSATSOMRÅDERNE
Omdømme, Koncernledelsen 
(EC), Nærmeste leder, 
Samarbejde, Excom, Leders 
Leder, Det daglige arbejde, 
Arbejdsforhold, Løn og 
ansættelsesforhold, Læring & 
Udvikling

30
YDERLIGERE STATISTIK
Resultat- og Indsatsområder 
fordelt på baggrundsinformation

34
TABELLER: 2017-
RESULTATER

39
SAMMENLIGNING MED 
2016

41
APPENDIKS
Uddybende forklaringer

Forord Kære Kollega

Tak for, at du har deltaget i klimamålingen, og dermed skabt et grundlag for at gøre 
Ørsted til en endnu bedre arbejdsplads for dig selv og dine kolleger.

Det er nu tid til at følge op på undersøgelsens resultater gennem god og konstruktiv 
dialog i alle teams. Jeg håber, at I vil bruge klimamålingen som en anledning til at 
fejre de ting, vi gør godt, og til at arbejde med de områder, hvor vi skal gøre det 
bedre.

Med venlig hilsen

Koncernledelsen (EC)

Henrik Poulsen

Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S
© Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal fra Global Employee 

Leadership Index og grafisk formidling forbeholdes.
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Hovedresultater (1/2)

Nedenstående viser hovedresultater fra Ørsted’s klimamåling. Uddybende information om hovedresultaterne kan 
findes i appendiks.

Arbejdsglæde

Til højre vises resultatet for 
Arbejdsglæde. Arbejdsglæde er et udtryk 
for, hvor tilfredse og motiverede 
medarbejderne er i målingsøjeblikket.

Uddybende resultater og forklarende 
forhold for Arbejdsglæde kan findes fra 
side 5.

Loyalitet

Til højre vises resultatet for Loyalitet. 
Loyalitetsmålet bygger på målene 
Troskab og Engagement.

Uddybende resultater og forklarende 
forhold for Loyalitet kan findes fra side 5.

Arbejdsglæde

76 0

Tilfredshed 76 0

Motivation 76 0

Loyalitet

84 +1

Troskab 84 +1

Engagement 84 +1
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Hovedresultater (2/2)

Styrende principper

Til højre vises resultatet for de styrende 
principper

Det overordnede resultat viser, hvorvidt 
medarbejderne identificerer sig med de 
styrende principper.

De underliggende resultater indikerer, 
hvorvidt medarbejderne i praksis handler 
ifølge hvert af de styrende principper.

Uddybende resultater og forklarende 
forhold for de styrende principper kan 
findes fra side 10.

Styrende principper

83 +1

Integritet 81 +1

Passion 84 +2

Team 84 0

Resultater 83 0

Sikkerhed 87 0
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Resultater: Arbejdsglæde og Loyalitet (1/2)

Hvor høj er medarbejdernes Arbejdsglæde og Loyalitet?
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Resultater: Arbejdsglæde og Loyalitet (2/2)

Arbejdsglæde og Loyalitet i Ørsted
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Arbejdsglæde samt Loyalitet 
for alle afdelinger i Ørsted.

Ofte vil man se, at høj 
arbejdsglæde medfører en 
høj loyalitet, mens lav 
arbejdsglæde medfører lav 
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Resultater: Loyalitetssegmentering

Medarbejdertyper

Figuren viser, hvordan 
medarbejderne kan inddeles 
i grupper ud fra samspillet 
mellem deres troskab og 
engagement.

I kan læse mere om de fem 
typers karakteristika under 
figuren.
Nederst på denne side kan I 
se den konkrete 
sammensætning af 
medarbejderne i Ørsted.
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ILDSJÆLE

er villige til at yde en ekstra indsats og er 
stolte af at være ansat i Ørsted. 
Kombinationen af høj grad af troskab og 
engagement gør ildsjælene til meget 
værdifulde medarbejdere.

KERNEMEDARBEJDERE

udgør kernen i Ørsted. Har et 
engagement og troskab, der gør, at 
arbejdet bliver gjort, og at der ikke 
overvejes jobskifte. Den store stabile 
midtergruppe, der dog har grænseflader 
til alle andre grupper.

ZAPPERE

er engagerede i deres arbejde, men har 
behov for at engagementet holdes intakt, 
da deres troskab overfor Ørsted er lavt. 
En positiv arbejdskraft så længe de får 
udfordringer nok.

SOFAMEDARBEJDERE

forventer, på trods af, at de er 
uengagerede i deres arbejde, at være 
ansat i Ørsted i fremtiden. De er meget 
trofaste overfor deres job og Ørsted.

PÅ-VEJ-VÆK-MEDARBEJDERE

er sandsynligvis på vej til at forlade 
Ørsted, da både troskab og engagement 
er under middel.

25%
[+1]

24%
[+2]

25%
[+4]

21%
[+4]

17%
[+1]

24%
[+2]

66%
[0]

68%
[-1]

64%
[-3]

70%
[-4]

52%
[+1]

66%
[-2]

8%
[0]

7%
[0]

9%
[0]

8%
[+1]

22%
[0]

8%
[0]

8%
[-1]

Ørsted

International GELx

Bioenergy & Thermal Power

Distribution & Customer Solutions

Shared Functions

Wind Power

På-vej-væk-medarbejdere

Sofamedarbejdere

Zappere

Kernemedarbejdere

Ildsjæle

Fordelingen af 
medarbejdertyper i 
Ørsted.

Tallet i [ ] viser 
udviklingen siden 
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mindre end +/- 1 %-
point angives det som 
[0].
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Resultater: Indsatsområder (1/2)

Hvordan skaber I større Arbejdsglæde og højere Loyalitet?
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Vurdering af 
indsatsområder

Figuren viser 
medarbejdernes vurdering 
af de otte indsatsområder, 
som påvirker Arbejdsglæde 
og Loyalitet.

Alle områderne behandles i 
detaljer i resten af 
rapporten.

Effekt på Arbejdsglæde 
og Loyalitet

Når forbedringsarbejdet 
skal fastlægges, bør der 
tages hensyn til, at nogle 
områder i højere grad 
skaber Arbejdsglæde 
blandt medarbejderne end 
andre.

I cirkeldiagrammet kan I 
se, hvilke indsatsområder 
der har størst betydning for 
medarbejderne i Ørsted.
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Arbejdsforhold

Løn og ansættelsesforhold

Læring & Udvikling

Overordnet 
prioriteringskort

Det overordnede 
prioriteringskort viser 
medarbejdernes vurdering 
af indsatsområderne i 
kombination med den 
effekt, en forbedring vil 
have for medarbejdernes 
Arbejdsglæde.

Når I skal udvælge 
indsatsområder, hjælper 
prioriteringskortene med at 
vise Jer, hvor der skal ske 
forbedringer. 
Prioriteringskortet er et 
hjælperedskab og ikke en 
facitliste over, hvor der skal 
sættes ind.
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Resultater: Indsatsområder (2/2)

Indsatsområder opsplittet på forretningsenhederne
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Figuren viser medarbejdernes vurdering af de otte indsatsområder, opdelt på forretningsenhederne.
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Resultater: Guiding principles (1/4)

Styrende principper i Ørsted

Grafen til højre viser 
hovedresultatet for de 
styrende principper i 
Ørsted.

De styrende principper i 
Ørsted er bygget op af et 
spørgsmål, der omhandler 
den generelle identificering 
med de styrende principper, 
og to til fire udvalgte 
spørgsmål, som relaterer til 
hvert af de styrende 
principper.

87
[0]83

[0]

84
[0]

84
[+2]

81
[+1]

83
[+1]

0

20

40

60

80

100

51. I min afdeling

arbejder vi i over-

ensstemmelse med

DONG Energys

(Ørsteds) fem sty-

rende principper

(Integritet, Pas-

sion, Team, Resul-

tater, Sikkerhed)

Integritet Passion Team Resultater Sikkerhed

V
u
rd

e
ri
n
g

Ørsted

Grafen viser resultatet for 
identificering med de 
styrende principper for 
enheder under Ørsted.

83
[+1]

84
[0]

83
[+2]

84
[+1]

83
[+1]

0

20

40

60

80

100

Ørsted Bioenergy & Thermal 

Power

Distribution & Customer 

Solutions

Shared Functions Wind Power

V
u
rd

e
ri
n
g

150 



Resultater: Guiding principles (2/4)
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Her ser I medarbejdernes 
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specifikke spørgsmål under 
Passion.
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vurdering i Ørsted af de 
specifikke spørgsmål under 
Team.
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Resultater: Guiding principles (3/4)
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Resultater: Guiding principles (4/4)
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løses nye opgaver og når der opstår problemer (M)

37. Min nærmeste leder prioriterer sikkerhed højt

38. Min nærmeste leder er en god rollemodel for at udvise

sikker adfærd

52. Jeg har et godt kendskab til de sikkerhedsregler, der

gælder for mit arbejde

53. Jeg reagerer på usikre forhold

OBSERVER

9. Jeg udviser begejstring for DONG Energy (Ørsted) og

mine arbejdsopgaver (M)

50. Jeg har sat mig ind i DONG Energys (Ørsteds) interne

politikker og retningslinjer

Prioriteringskort for 
Styrende principper i 
Ørsted

Prioriteringskortet viser 
medarbejdernes vurdering 
af de specifikke forhold 
under Styrende principper i 
Ørsted, og den effekt en 
forbedring vil have på 
medarbejdernes samlede 
vurdering af Styrende 
principper i Ørsted.
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Resultater: Evaluering af People Matter survey 2016
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Bilag 16 - Mellemlederpakke 
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Fra: Ørsted People <people@orsted.dk> 
Emne: DONG Energy is becoming Ørsted – manager information 
Dato: 2. oktober 2017 kl. 13.09.20 CEST 

Dear manager 

Today is a historic day for our company. We’re celebrating our successful green 
transformation and the beginning of the next stage in our journey to help create a 
world that runs entirely on green energy. We’ve had our current name since 2006 and 
have every reason to be proud of what we’ve created under this name. Together, 
we’ve built a world-leading company within green energy. 

A lot of information has been given today at the town hall meeting about our new 
name and vision, and this will also soon be available as a video on Vital. We 
encourage you to spend some time at your next department meeting on following up 
and engaging your team. 

Attached, you’ll find a brief presentation for this purpose. The presentation includes 
information about the most important practicalities and the launch timeline. You’ll also 
find a slide to inspire a brief team discussion about what the change means for your 
team. Please don’t hesitate to tailor the presentation to your needs. 

As a manager, you may receive many questions about the brand change from your 
employees. To support you, we attach a Q&A which answers the most common 
questions. Furthermore, you’ll soon receive an invitation to join an online meeting 
taking place on Wednesday, 4 October at 13-14 (CEST) where you will be able to 
address any additional questions directly to Jakob Askou Bøss, Head of Group 
Stakeholder Relations. 

On the Vital site ‘DONG Energy is becoming Ørsted’, you can find our brand story and 
the video about H.C. Ørsted if you want to watch it again in your team. Via this site, 
employees also have the possibility of asking any additional questions they might 
have.  

You are welcome to share the news with external peers, customers or partners. 
Attached you will find a short information leaflet for this purpose or if you want to share 
the message more informally you can use the greeting card that you’ll find here.  

On 4 October, we’ll kick off The Ørsted Challenge where teams will compete against 
each other on their knowledge about us as a company. It's a fun team activity which 
will provide your employees with more insight into Ørsted so we hope you’ll encourage 
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your employees to sign up. 

Please note that the PowerPoint template must not be used for other purposes before 
6 November when we start replacing the name across the company.  

Best regards 
People & Development 
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Lad os skabe en verden, 

der udelukkende kører på 

grøn energi

Hvad du 

skal vide 

om vores 

nye navn
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Dagsorden

1. Ny vision. Nyt navn.

2. Praktisk og timing

3. En kort snak i teamet
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Ny vision. 
Nyt navn.
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The Ørsted Way
Lad os skabe en verden, 
der udelukkende kører på grøn energi 
Klimaforandringer er en af de største udfordringer, som 
verden står over for lige nu. I dag kører verden primært på
fossile brændsler. Vi bliver nødt til at ændre den måde, vi 
forsyner verden med energi på, og skifte fra sort til grøn
energi. 

Hos Ørsted har vi en vision om en verden, der udelukkende 
kører på grøn energi. Vi vil revolutionere den måde, vi 
forsyner samfundet med energi på, ved at udvikle grønne, 
uafhængige og økonomisk bæredygtige energisystemer. 
Dermed skaber vi værdi for de samfund, vi er en del af, og 
for alle vores interessenter. 

Integritet

Vi er åbne og troværdige og 
har en høj etik

Passion

Vi brænder for vores arbejde 
og er stolte af det, vi opnår

Team

Vi viser hinanden tillid og 
respekt, arbejder uformelt 
sammen og sætter pris på 
mangfoldighed

Resultater

Vi sætter overliggeren højt, 
tager ansvar og får de rigtige 
ting gennemført

Sikkerhed

Vi går aldrig på kompromis 
med vores sundhed og 
sikkerhed

Integritet er vores kerne. 

Passion er vores drivkraft.

Team er vores styrke. 

Resultater giver os frihed.

Altid med sikkerheden for 

øje.

Vi arbejder efter fem styrende principper:
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Hvordan udtaler vi vores nye navn?

Hold pilen hen over videoen og klik på play-knappen
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Ha' det sjovt

Vind flotte præmier

Deltag i udfordringen!

– Svar på spørgsmål om vores virksomhed,
og konkurrér med andre hold.

– Tilmeld dig udfordringen på Vital-siden
”DONG Energy bliver til Ørsted” eller via
den e-mail, du modtager.

– Når du tilmelder dig, kommer du
automatisk på hold med de andre fra
dit team.

– Du får point for korrekte svar, og hvor
hurtigt du svarer.

– Quizzen løber over de næste fem uger.

Deltag i The Ørsted Challenge fra 4. oktober!
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Praktisk
og timing
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E-mail og web

1. 'orsted' erstatter 'dongenergy' i din e-
mailadresse fra den 6. november. Sidste del
af din e-mailadresse vil fortsat være dit
nationale domæne. De næste to år vil alle
e-mails, der sendes til din DONG Energy-e-
mailadresse, automatisk blive omdirigeret til
din nye adresse.

2. Din e-mailsignatur opdateres automatisk.

3. Vores nye hjemmeside bliver
www.orsted.com. Nationale hjemmesider
får nationale domæner, f.eks.
www.orsted.dk og www.orsted.co.uk.
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Nye ID-kort

Du vil modtage et nyt ID-kort den 6. november.

Gør dit ID-kort personligt 
Vil du gerne tage dig godt ud på dit ID-kort og på Vital? 
Tag en selfie, eller få en kollega til at tage et billede af 
dig i dine yndlingsomgivelser. 

Send dit billede i JPG-format til 
accesscards_photos@dongenergy.dk 
inden den 8. oktober.

Hvis du bruger dit eget billede, skal du:
– sørge for, at billedet viser hele ansigtet, og at

ansigtet er skarpere end omgivelserne.
– ikke have hat eller solbriller på.
– vælge en baggrund, som er egnet til formålet.

Vælger du ikke at bruge dit eget billede, bliver dit 
gamle billede overført til det nye ID-kort. 

166



Tillæg til din kontrakt

– I forbindelse med navneskiftet modtager alle
medarbejdere et tillæg til deres kontrakt.

– Dette er kun en formalitet og har ingen betydning
for dine ansættelsesvilkår.

167



Nyt Vital fra 6. november

1. Optimeret navigering: Mere intuitivt, så du ikke
skal bruge så lang tid på at finde det, du leder
efter.

2. ’One company’-nyheder: Nyhederne på forsiden
af Vital vil vise vigtige opdateringer og milepæle fra
hele forretningen, som knytter os tættere sammen
som ‘one company’. Du kan desuden tilmelde dig
lokale nyheder og nyheder efter emne.

3. Mobil adgang: Vær produktiv og hold kontakten
med kollegerne, uanset hvor du er, med fuld
adgang til Vital-funktioner på understøttede iOS-
enheder (AirWatch).

4. Udvidet personsøgning: Søg efter projekter,
kompetencer, nøgleord mv., som gør det lettere at
få kontakt til kolleger uanset arbejdssted.

5. Digital arbejdsplads: Nem adgang til de mest
anvendte digitale værktøjer direkte fra Vital.

Helt nyt 

Vital
For at optimere din 
brugeroplevelse og 
matche vores nye 

brand
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Nyt Ørsted-arbejdstøj fra 6. november

– Vi udfaser DONG Energy-arbejdstøjet og
erstatter det med Ørsted-arbejdstøj, efterhånden
som det skal udskiftes.

– Medarbejdere, som anvender arbejdstøj dagligt
eller ofte, kan bestille nyt fra den 2. oktober og
indtil den 10. oktober 2017.

– Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du
bestiller nyt arbejdstøj, på Vital-siden 'DONG
Energy bliver til Ørsted'.
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Radius forbliver uændret

Vores distributionsselskab fortsætter under det 
særskilte Radius-brand.

Radius vedligeholder elnettet i vores netområde på 
Sjælland. 
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Vi bliver til Ørsted og 
begynder at udskifte 
vores navn og design i 
hele koncernen. Vi 
forventer at være 
færdige i starten af 
2018.

Vores aktionærer 
godkender, at vi bliver til 
Ørsted.

Tidslinje

2. oktober 2017

Vi offentliggør, at vi 
bliver til Ørsted.

30. oktober 2017 6. november 2017

01 02 03
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Find flere oplysninger og stil dine spørgsmål på 
Vital-siden 'DONG Energy bliver til Ørsted'

Få flere oplysninger på Vital
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En kort snak
i teamet
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Hvad kan vi gøre i vores team
for at understøtte ændringen?

Informere 

kunderne? 

Andet? 

Opdatere 

materiale?

Bestille nyt 
arbejdstøj? 

Fortælle det til 

interessenter? 

Deltage i The 
Ørsted 

Challenge? 
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Bilag 17 - Ørsted folder 
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Vi vil være 
med til at skabe 
en verden, der 
udelukkende kører 

0 • 

pa grøn energi. 
The Ørsted Way 

Læs mere på side 78 
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Becoming Ørsted 

Sammen 
er vi Ørsted 
Den grønne omstilling er i fuld gang. Vores virksomhed, 
der indtil i dag har været kendt som DONG Energy, 
går forrest i omstillingen. 

V
i har gennem den seneste 

tid foretaget en række 

klare valg og fravalg: Vi 

har solgt vores olie- og 

gasaktiviteter. Vi ombygger vores 

kraftværker til bæredygtig biomasse. 

Vi har givet alle vores danske privat

kunder 100 procent grøn strøm fra vo

res danske havvindmøller, og vi hjælper 

vores kunder til øget energieffektivitet. 

Beslutninger, der understreger, hvem 

vi er, og hvad vi vil: en verden, der ude

lukkende kører på grøn energi. 

Derfor har vi nu truffet en beslutning 

om at blive til Ørsted. Et nyt navn, 

et nyt Logo og et nyt design skaber 

isoleret set ikke et mere bæredyg

tigt Liv her på jorden. Men det er en 

forretningsmæssig investering på Lige 

fod med vores øvrige investeringer -

nemlig i en fremtidssikring af vores 

virksomheds grundlæggende formål. 

I dette magasin kan du læse meget 

mere om, hvorfor DONG Energy 

bliver til Ørsted. Vi stiller ti skarpe 

spørgsmål til administrerende direktør 

Henrik Poulsen (s. 16). Du kan Læse 

mere om vores værdier i The Ørsted 

Way (s. 18). Magasinet giver dig også 

svar på, hvem fysikeren H.C. Ørsted 

var (s. 6), og hvorfor han har inspireret 

os til vores nye navn. 

Ligesom H.C. Ørsted vil vi gå nye 

veje i vores konstante søgen efter 

nye løsninger. Det er forudsætningen 

for, at vi Lykkes med omstillingen 

fra fortidens sorte, fossile energi til 

fremtidens grønne, vedvarende energi. 

Manden Ørsted gjorde en forskel, der 

rækker ind i nutiden. Virksomheden 

Ørsted bygger videre på hans arv for 

at gøre en forskel, der rækker ind i 

fremtiden. Sammen er vi Ørsted. 

Overalt på Ørsteds lokationer 

verden over kæmper vi hver da9 

for at 9øre en forskel. Vores mål 

er, ot hele verden med tiden 

udelukkende kører på 9røn ener9i . 

.J, 

Becoming Ørsted 

Derfor er vi nødt til 

at handle nu! 

Verdens behov for energi er større end nogensinde. 

I dag kører verden primært på fossile brændsler 

som olie og kul. Det giver en voldsom udledning 

af drivhusgasser. 

Resultatet er, at Jordens temperatur stiger - med 

voldsomme konsekvenser for kloden. Allerede nu 

ser vi et øget omfang af massive oversvømmelser, 

voldsom tørke og hyppigere og mere ødelæggende 

orkaner. 

0 

� 

�. 
� ' -� - ... . . ·•· 
- - � ·�
li 

� I � 

• 

Koncentrationen af 

C02 i atmosfæren 

kan kædes direkte 

sammen med en 

øget temperatur 

på Jorden. 

De seneste tre år hor 

været de varmeste 

nogensinde målt 

på kloden. 

Gletsjere verden 

over er i tilbagetog, 

og følgerne af 

mangel på vand 

de tørreste måneder 

kan få konsekvenser 

flere generationer 

ude i fremtiden. 

.� .... 
� 

.·.·.·.·�. . . . r _- /"°. ... � 
..... �.·.·.·.·

� . . . . 
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Bag om navnet 

H.C. Ørsted:
Passioneret og
fremsynet fysiker

Fysikeren H.C. Ørsted opdagede elektromagnetismen 
og lagde kimen til den måde, vi laver strøm på i dag. 
Han var en sand pioner, beriget med nysgerrighed og 
passion. H.C. Ørsteds søgen efter svar på fysikkens ud
fordringer drev hans videnskabelige resultater, og hans 
navn og historie rummer derfor alt det, virksomheden 
Ørsted har udviklet sig til. 

D
er vor fremdrift i den unge 

H.C. Ørsted. Han flyttede

fra Landet til Danmarks

hovedstad for at læse til

farmaceut allerede som 16-årig. Han 

fortsatte med næsen i bøgerne, tog en 

doktorgrad i filosofi og blev professor 

allerede som 29-årig. 

H.C. Ørsted stræbte efter at finde

fysikkens grundlæggende regler, og 

det var hans utallige eksperimenter 

med naturens kræfter, der førte til 

opdagelsen af elektromagnetismen i 

1820. Opdagelsen er hans internatio

nalt mest kendte bedrift. Den banede 

vejen for en række store, teknologiske 

fremskridt som f.eks. produktion af el. 

Elektromagnetisk induktion bruges 

i dag bl.a. til at generere elektricitet 

i turbinerne på vores kraftværker og 

generatorerne i vores vindmøller. 

Det vor ikke blot på egne vegne, 

men på hele samfundets vegne, at 

H.C. Ørsted var videbegærlig. Han

indså, hvor vigtig naturvidenskaben

var for den måde, vi lever vores Liv

på, og hvilken forskel viden kan

gøre. Derfor oprettede han flere 

naturvidenskabelige selskaber, 

Ligesom han spillede en afgørende 

rolle i etableringen af Den Polytekniske 

Læreanstalt (i dag DTU - Danmarks 

Tekniske Universitet), hvor han vor den 

første rektor. 

Nær ven med H.C. Andersen 

H.C. Ørsteds utraditionelle tankegang,

nysgerrighed og store ambitioner

bragte ham også omkring poesi og

æstetik. Fysikeren vor nær ven med

H.C. Andersen. Ørsted var faktisk

blandt de få mennesker, der aner

kendte det store talent hos den i dag

verdenskendte forfatter til bl.a. even

tyrene om 'Den lille havfrue' og 'Den

grimme ælling'.

H.C. Ørsted fik syv børn med sin

kone, Birgitte Ballum. Den alsidige 

fysiker døde som 73-årig i 1851. Han 

er begravet på Assistens Kirkegård 

i København sammen med bl.a. 

fysikeren Niels Bohr og H.C. Andersen. 

Becoming Ørsted 

Vidste du, at ... 

... vores virksomhed i mange 

år har haft navneforbindelse til fysi

keren H.C. Ørsted? Få kilometer syd 
for det centrale København ligger 

vores kraftværk H.C. Ørstedsværket, 
som blev bygget i 1916. 

Sådan opdagede H.C. Ørsted 

elektromagnetisme 

Under en forelæsning lagde fysike

ren mærke til, at når han tændte 

en elektrisk strøm ved at forbinde 

ledningen til begge ender af batte

riet og holdt en kompasnål tæt på, 

bøjede den væk fra magnetisk nord, 

som den normalt peger mod. Det 

fødte ideen til elektromagnetisme, 

som Ørsted på det tidspunkt omtalte 

som 'elektrisk konflikt'. 

Becoming Ørsted 

Fremsynet 
fysiker 
- og kreativ
ords med

H.C. Ørsted favnede bredt i sin viden, og faktisk har

han opfundet flere danske ord, vi stadig bruger i

dag. På hans tid talte man latin på universitetet,

men Ørsted syntes, det var spild af tid med det

kringlede sprog. Derfor skabte den kreative profes

sor nye ord inden for de områder, han arbejdede

med. Ørsted opfandt bl.a. ord som brint , vægtfylde,

billedkunst, ildsjæl, udstråling, ilt og rumfang. Han

gjorde det både af personlig lyst, men også af

pædagogiske grunde, fordi de nye ord gjorde det

nemmere at forklare hans forskning.
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Grøn 
omstilling 
er en god 
forretning 

Vi har bevist, at 

omstillingen fra sort 

tit grøn energi betaler 

sig på bundUnjen. 

Vores driftsresultat 
(EBITDA) er mere end 
fordoblet fra godt 9 
mia. kroner i 2007 til 
over 19 mia. kroner i 
2016. Afkastet på den 
kapital (ROCE), der er 
bundet i vores mange 
produktionsanlæg, er 
også kraftigt stigende. 
Det viser, at de mange 
milliarder kroner inve
steret i havmølleparker 
er en god forretning. 

December Oliekrisen rammer 

Danmark. DONG A/S oprettes 
for at være lokomotiv for 
udviklingen af energiaktiviteter 
i Danmark. 

-

ti 
li

. 
. 

September Danmark bygger 

verdens første havmøllepark. 

De 11 møller ved Vindeby på 
Lolland dækker knap 2.200 
husstandes årlige forbrug. 

Marts Den næste danske 

havmøllepark, Middelgrunden, 

opføres. Siden følger tre andre 
danske parker, Horns Revl (2003), 
Horns Rev 2 (2009) og Anholt 
(2013). 

1: I drift 
\ 

Under opførelse "i- Forretningsudvikling ia I drift Under opførelse I 

Becoming Ørsted 

\ 
;·-..L. lsle of Mon 

\ \ 

Wolney 1 & 2 
West of Duddon Sonds 

... ·-' ;;--.Ui"'t
,, 

Borrow 

Juni Vores første havmøllepark 

i UK, Barrow, er i fuld dri�. 

Den bliver startskuddet til 
foreløbig 12 idriftsatte hav· 
mølleparker i Storbritannien 
- og yderligere tre under 
opførelse. 

Juli DONC Energy bUver 

"'""'i--- 61,rboBu k 

Maj Novo Nordisk og DONC 

Energy lancerer et klima• 

partnerskab. I de næste ti år 
sparer partnerskabet klimaet for 
udledning af 200.000 ton CO" 
og Novo Nordisk reducerer sin 
energiregning med 270 mio. kr. 

dannet som resultat af en 
sammenlægning af seks danske 
energiselskaber: DONG, Elsam, 
Energi E2, Nesa, Københavns 
Energi og Frederiksberg Forsyning. 

..... Salg af energi ...L Nedtaget 

Becoming Ørsted 

)
-

Westermost Rough 

..L. \ 

·�·
Sve ge 

·�·
Dam 

\ 
;j-Anholt 

.. .. ... 
•• Her ng •I Studstrup 

Horns Rev 1 & 2 
\ .. 

·- \ I 
10 

•• A ;
I ;j- •• E 

•• Skærbæk -- st. ·g 

\ \ \ 
-'i' 

1: -'i .... Gode Wind 3 

Gode Wind l & 2 

1: 
V 

Kyndby "M r:te gr nd, 

•. .. ••)-
æs ,, •• ..L. 

•• Svone,..ø e 
1-<C. Ørsted 
Ave1.fore l & 2 

\ 
"'i-

Nysted 

,; ... ·-..L. Hornseo 3 )- \ 
OWPWest .l.., ;;-

\ f'< B k 
Borkum Riffgrund West 2 

;;- Lines 

\ 

"'i- Gunfleet Sonds 1 & 2 

\ .. 

;j- London Array 1 •• 
Ene o 

·�
o La d 

Februar Vi beslutter at bygge 

vores første affaldssorterings· 

anlæg i Northwich, Storbritan• 

nien. Anlægget skal omdanne 
usorteret husholdningsaffald til 
energi ved hjælp af enzymer. 

Juni DONC Energy bUver 

børsnoteret. 

December Vind vinder over olie 

09 gas. For første gang er ind· 
tjeningen på hovvind større 
end på olie- og gasproduktionen. 

nd 

Canada 
Forretningsudvikling 

\ 

"'i-

Hoido Energy Field 

USA. 

Forretn,r,gst.dv kung 

OceanWind 
\ 

;j- Bay Stote Wind 

Coastal Virginia 
Offshore Wind 

Taiwan 
Forretr ngsudv k ,rg 

,o 

;j- Formosa 1 fase 2 

Greater Changhua 
Projects 

' . : ·. '• ,. , ...... , :, . . .· . . . . ·.. . . . : �-' _· · .. 

April Vi overtager et ameri· 

kansk havmølleprojekt ud for 

Massachusetts, USA. Vi involve
rer os for første gong i projekter 
uden for Europa. 

Oktober Vores første tyske hav· 

møllepark, Borkum Riffgrund 

1, indvies. Siden hor vi også 
bygget de tyske havmølleparker 
Gode Wind l & 2 (2016), og 
næste store projekt - Borkum 
Riffgrund 2 - er under opførelse. 
Vi har desuden vundet retten 
til at bygge yderligere tre tyske 
havmølleprojekter i 2024. 

Januar Vi investerer i Taiwans 

første havvindprojekt, Formosa 1. 

Sideløbende arbejder vi på at få 
godkendt fire store havmølle· 
projekter i Taiwan, som vi håber 
at kunne gå i gang med i 2021· 
2024. 

Februar Farvel til kul. Vi beslutter, 
at det i 2023 er slut med at bruge 
kul på vores kraftværker. I stedet 
for kul vil vi bruge biomasse. 

Marts Vi indvier det første store 

batteri i den københavnske 
bydel Nordhavn. Batteriet er led 
i en test af nye forbrugsmønstre 
og lagring af energi. 

Maj Farvel ti( olie og gas. Vi indgår 
aftale om at sælge hele produktio
nen af olie og gas til INEOS. 

August Vi opretter en ny, 

strategisk forretningsenhed, 

Energy Storage Solutions. 

Den nye enhed skal udnytte 

vækstmuligheder inden for 

energilagring. 

September Vi vinder kontrakt til 

at opføre verdens største hav· 

møllepark, Hornsea Project Two. 

Parken vil producere strøm 
fra havvind til den laveste pris 
nogensinde i Storbritannien. 
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Becoming Ørsted 
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Becoming Ørsted 

Tankerne bag Ørsteds design 

Meget mere end 
blot et nyt navn 

....... ,�: .. , .('� . . . .. �,. . . -: ,,,. 
.
. 

·. . . ···�·· . 

Vores 'lifestream' er et dynamisk, 
9rafisk element, der repræsenterer 
energi. 
,l, 

Vi har en ny billedstil 09 

en masse nye billeder. 
� . . . , ,,,. ,· . 

• • I • •r f*. 1 • 

Er farver og en særlig skrifttype vigtig for en virksomheds 
vision? Og hvad hor den danske designorv med Ørsteds 
nye Logo at gøre? Designbureauet Kontrapunkt hor været 
samarbejdspartner i skabelsen af Ørsteds nye dE;sign. 
Her forklarer kreativ direktør Bo Linnemonn tankerne 

bog det nye design. 

Ol'< .,�QQSSQ-500 
�Jlodtom 
a-<om 

Om designet 
Flugter med fremtidens visioner 
"Den nye visuelle identitet afspejler Ørsteds vision om en 

verden, der udelukkende kører på grøn energi. Alt fra farver til 

skrifttype kan føres tilbage til det bedste inden for dansk de

sign, hvor det funktionelle, menneskelige og minimalistiske er 

i centrum. Der er ikke noget overflødigt pynt - f.eks. er navnet 

ikke Ledsaget af et symbol. Men selv om designet tager afsæt 

i historien, er det moderne og fremtidssikret. 

Ørsted har også fået sin helt egen skrifttype, som 

hedder Orsted Sans. Når folk bliver fortrolige med skriftens 

karakter, vil de med tiden tænke Ørsted, når de ser en tekst 

med den nye skrift. 

Det særlige ved udviklingen af Ørsteds visuelle 

identitet er, at det ikke 'bare' er et redesign. Ørsted er en 

helt ny virksomhed. Det er et regulært brud med fortiden, 

og derfor er der intet med fra den tidligere identitet." 

De nye brandfarver er moderne 
09 optimistiske. De er inspireret 
af den danske maler Vilhelm 
Lundstrøm, der havde me9et lys 
09 luft i sine billeder. 
� 

Sådan udtaler 

vi Ørsted 

På dansk ... Ørsted med et 
blødt 'd'. I vores it-systemer 
bruger vi 'o' i stedet for 'ø'. 

På engelsk ... Ørsted med 'ø' 
og et hårdt d - Ør-stet. Ud· 
talen af det danske ø er meget 
lig det tyske eller svenske 6 
eller det franske 'eu'. Vi bruger 
det danske 'ø' i alle engelske 
tekster, hvor det 
er muligt. 

... -� ,.,,., ; . . . . 
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• . . .
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Alt fra messestande 

• 
• 

til kuglepenne får med Ørsted 
et bæredy9ti9t 09 moderne 
udseende - som her kombineret 
med en lys træsort. 

,l, 

Aa BbCc 
Hele dette magasin er 
sat op med vores nye font, 
Orsted Sans. 

Om Logoet 
Ørsteds <!> udstråler power 
"Ø'et er et karakteristisk designelement i Logoet. Det Ligner 

en power-knap og udtrykker dermed Ørsteds formål. Det 

unikke Ø har desuden den fordel for et internationalt firma 

som Ørsted, at det kan Læses som både et O og et 0." 

Om farverne 
Optimistiske og moderne 
"De gamle farver repræsenterede en anden tid og var 

mørkere. De nye, optimistiske farver symboliserer en ny 

og mere bæredygtig vision. Det er glade og indbydende 

farver, og der er flere at vælge imellem, hvilket signalerer 

en større alsidighed og mangfoldighed - egenskaber, der 

matcher Ørsteds profil. Det ville være så oplagt med grøn 

som Logofarve, at det går hen og bliver en kliche. Vi har 

valgt blå, fordi den repræsenterer hav og vind - elementer, 

der knytter sig til Ørsteds aktiviteter." 

En lon9 række nye ikoner 
9ør det nemmere at 

kommunikere budskaberne 
på en letforståelig måde. 
� 
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skarpe 
spørgsmål 
til direktøren 
Administrerende direktør Henrik Poulsen om 

alt fra ny vision og omsorg for klimaet til, 
hvorfor vi bliver til Ørsted. 

1 Hvorfor har I valgt 

navnet Ørsted? 

·over 3.000 navne har været i spil.

Valget faldt på Ørsted, fordi H.C.

Ørsteds historie flugter med det, som 

vores virksomhed står for - nysger

righed, engagement og interesse for

naturen.

2 Hvorfor bliver I til 

Ørsted lige nu? 

DONG er oprindeligt en forkortelse af 

Dansk Olie og Naturgas. Vi har solgt 

vores olie- og gasproduktion, fordi vi 

fremover udelukkende fokuserer på 

vedvarende energi. Derfor afspejlede 

det gamle navn, DONG Energy, ikke 

længere den virksomhed, vi er og gerne 

vil være. Ørsted ønsker at bidrage til 

at skabe en verden, der udelukkende 

kører på grøn energi. En verden, hvor 

mennesker har et sundt og godt Liv og 

muligheden for at udvikle sig uden at 

skulle bekymre sig om, at deres forbrug 

af energi gør skade på kloden. 

3 Ørsted er et dansk navn, der 

er svært at udtale på engelsk. 

Hvordan hænger det sammen med 

de internationale ambitioner? 

Vi har testet navnet Ørsted i en 

Lang række Lande. Det er et dansk 

navn, ja. Men netop det kan gavne 

os internationalt, da Danmark 

og Skandinavien er kendt for 

bæredygtighed og grøn energi. 'Ø'et 

tilfører vores brand noget unikt -

Ligesom Citroen og Bjorn Borg - og 

får folk til at Lægge ekstra mærke til 

os. Det er præcis, hvad vi ønsker. 

Becoming Ørsted 

4 Hvad er visionen for Ørsted? 

Vi vil være med til at skabe 

en verden, der udelukkende kører 

på grøn energi. Vores fokus vil være 

på vækst inden for vores eksiste

rende forretningsområder: havvind, 

brug af biomasse på kraftværkerne, 

grønne Løsninger til kunderne og 

affald-til-energi-Løsninger. Vi bør gå i 

front og tilbyde nye Løsninger til en ny 

verden. Men vi vil også udforske nye 

vækstmuligheder, der kan udbygge 

vores eksisterende forretning - hvis de 

understøtter vores vision, øger vores 

konkurrenceevne og skaber værdi for 

vores ejere. 

5 I bruger stadig gas i produktio· 

nen, så I er jo ikke helt grønne. 

Hvornår holder I op med at bruge gas? 

Gas udleder halvt så meget C02 som 

kul, og mange kunder vil i en årrække 

være afhængige af en sikker forsyning 

med naturgas. Vi er forpligtet af nogle 

langtidskontrakter, og det faktum, 

at Ørsted i en årrække fremover vil 

have en mindre og historisk betinget 

forretning inden for naturgas, ændrer 

samlet set ikke ved, at Ørsteds vision 

er en verden, der kører på grøn energi. 

6 Hvad er forskellen på 

DONG Energy og Ørsted? 

DONG Energy udsprang af sort energi, 

dvs. produktion af olie og gas samt et 

stort forbrug af kul. Ørsted producerer 

grøn, vedvarende energi. Ørsted er 

derfor grundlæggende et anderledes 

energiselskab, end virksomheden 

historisk set har været. 

7 Er navneskiftet ikke blot en 

smart flugt fra jeres sorte fortid 

og balladen om jeres kapitaltilførsel 

i 2014? 

Nej. Det er rigtigt, at vi har været i fo

kus i Danmark pga. ændringer i vores 

ejerkreds og kapitalforhold. Det var 

nødvendige tiltag for at gennemføre 

Becoming Ørsted 

den markante og kapitalkrævende 

omstilling af vores virksomhed. En 

succesfuld omstilling, der har gjort os til 

Europas grønneste og hurtigst voksende 

energiselskab. Og samtidig en trans

formation, der er så markant, at tiden 

er inde til, at vi bliver til Ørsted. 

8 Det koster millioner for en så 

stor virksomhed at ændre navn. 

Er det pengene værd? 

Vi ser det som en Langsigtet investering 

i vores virksomhed og fremtid og vur

derer, at det er pengene værd, ja. Vores 

nye brand hjælper til med at øge kend

skabet til os som en markedsleder, der 

formår at omsætte visioner til virke

lighed, indtjening og bæredygtig udvik

ling. At DONG Energy bliver til Ørsted 

er meget mere end et navneskifte. 

9 Hvad betyder jeres nye tagline 

'Love your home' egentlig? 

Vi skal passe på planeten, som her er 

defineret med ordet 'home'. Fossile 

brændsler bærer en stor del af skyl

den for klimaforandringerne, og med 

vores omstilling til grøn energi kan vi 

selv være med til at passe på plane

ten - vores fælles hjem. 

1 0 Hvordan efterlever I jeres 

grønne værdier internt 

i koncernen? 

Vi arbejder hele tiden på at gøre 

vores egne arbejdspladser mere miljø

venlige. Der er solceller på flere af 

vores kontorbygninger. Vi genbruger 

papiret. Vi har Ladestationer til elbiler 

på parkeringspladsen. I mange af 

vores kantiner kan medarbejderne 

købe overskydende mad med hjem 

til familien for at mindske madspild. 

Og vi har planer om endnu flere tiltag, 

for vi skal selvfølgelig efterleve vores 

overordnede ambition om en mere 

bæredygtig verden - også i vores helt 

nære hverdag. 

li 

Vi bør gå i front og 
tilbyde nye Løsninger 
til en ny verden. 

'Ørsted er grundlæggende et anderledes 

energiselskab end DONG Energy, 'siger 

administrerende direktør Henrik Poulsen. 
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samfundet med 

energi Rå, ved at udvikle grønne, 

uafhængige og økonomisk bæredyg

tige energisystemer. Dermed skabe� vi 

værdi fo� de samfund, vi er en del af, 

og fo� alle vores interessenter. 

og har en høj etil< 

Becoming Ørsted 

. .. • 

. .. 

.. ... 
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Bilag 18 - Maria Medard Frederiksens samtykke 
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Bilag 19 - DONG Energy bliver til Ørsted 
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DONG Energy bliver 
til Ørsted

Ørsted

I løbet af det sidste årti har vi omstillet os fra at være et 
energiselskab baseret på kul og produktion af olie og gas 
til et selskab med fokus på grøn energi. 

Vi har siden 2006:
• reduceret vores kulforbrug med 73 %, og i 2023 stopper

vi helt med at bruge kul
• bidraget med over halvdelen af Danmarks samlede CO2-

reduktion og mere end halveret vores CO2-udledninger.
I 2023 vil vi have reduceret vores CO2-udledninger med 96%

• opført hver fjerde havvindmølle i verden – nok til at
levere grøn strøm til 9,5 millioner personer.
Det tal vil vi tredoble i 2025.

• reduceret prisen på havvind, så havvind er
blevet billigere end sort energi

Vores grønne omstilling og det nylige frasalg af vores 
olie- og gasforretning betyder, at vi i dag er en anden 
energivirksomhed, end vi var tidligere. Vi er blevet for 
grønne til vores navn. DONG var oprindeligt en forkortelse 
for Dansk Olie og Naturgas, og mange opfatter stadig det 
som vores navn. Det afspejler ikke længere den virksomhed, 
vi er blevet. Den 6. november bliver vi derfor til Ørsted. 

Vores nye navn er inspireret af den danske videnskabs-
mand H.C. Ørsted, der opdagede elektromagnetismen, 
som er grundlaget for, hvordan vi laver strøm både på 
vores grønne kraftværker og ved hjælp af havvindmøller.

Hans nysgerrighed, dedikation og interesse for naturen 
er egenskaber og værdier, vi deler, og som er afgørende 
for, at vi sammen kan skabe en verden, der udelukkende 
kører på grøn energi.

Det nye navn betyder også, at vi skifter logo og visuelt udtryk. 
For at afspejle vores historie har vi ladet os inspirere af dansk 
design, som er kendt for sin enkelthed, funktionalisme og 
menneskelighed. 

Fremadrettet vil vi dedikere os fuldt ud til grønne energi-
løsninger. Vi vil investere i havvind, bioenergi, energilagring 
og innovative kundeløsninger som vores bidrag til Danmarks, 
verdens og vores kunders grønne omstilling. 

Vi håber, du fortsat vil samarbejde med os om at skabe et 
Danmark og en verden, der udelukkende kører på grøn 
energi. Læs mere på ørsted.dk

Vores udfasning af kul
Kulforbrug i millioner tons 

Vores udvikling af havvind
Så mange millioner mennesker får 
dækket deres strømforbrug fra vores 
opsatte havvindmøller

Vores CO2-reduktion
Gram CO2 e/kWh

Vi vil være med til at skabe et Danmark og en 
verden, der udelukkende kører på grøn energi. 

2006 2016 2023

1,7

6,2

0,0

-73% -100%

2006 2016 2023

224

462

20

-52% -96%

Havvind er blevet billigere 
end fossil energi
EUR/MWh

Offshore wind has become 
cheaper than fossil energy
EUR/MWh

Gas
2017

Kul
2017

177

65 7270

-63%

Hav-
   vind**

2017

Hav-
vind*
2011

* West of Duddon Sands, UK
** Hornsea 2, UK

Kilde: Bloomberg New Energy Finance
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