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linda greve er cand.theol. og retoriker fra Aarhus 
Universitet. Linda er udviklingskonsulent ved AU 
Center for Entreprenørskab og Innovation ved 
Aarhus Universitet. Hun er i gang med et ph.d.-
projekt om vidensmetaforer i små og mellemstore 
virksomheder. I denne bog bidrager Linda med sin 
indsigt i kommunikationsteori og metaforteori og 
sine erfaringer med at omsætte disse i praksis.

steen Hildebrandt er professor ved Institut for 
Marketing og Organisation ved Aarhus Universitet 
samt partner i Hildebrandt & Brandi. Steen har 
gennem mange år været en ivrig debattør af sam-
fundsforhold, særligt med ledelse af forandring 
som tema. I denne bog bidrager han især med sin 
store viden om ledere, ledelseskommunikation og 
forandring i organisationer.
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” 
Det er en altafgørende indsigt for enhver leder, at alt „blot“ er en 
metafor, og at metaforen er en måde at forme verden på.  
(Gareth Morgan i interview med Linda Greve)

Forandrende ledelseskommunikation er henvendt til ledere, der ønsker 
en dybere forståelse af, hvordan vores måde at tænke kommunikation 
og organisationer på kan igangsætte og realisere forandringer.

De billeder, vi anvender til at beskrive og forstå abstrakte elementer 
som kommunikation og organisation, kan enten determinere lederens 
lederskab eller vise vej mod nye måder at tænke på. Dermed rummer 
viden om metaforer nøglen til forandrende ledelseskommunikation.

�		Er organisationen fx et skib, en maskine eller en transformations
proces?

�		Er kommunikation et redskab, en sammenkobling eller et livsfæl
lesskab?

Linda Greve og Steen Hildebrandt giver først en indføring i kommu
nikation, organisation og metaforteori. Derefter kobles de tre elemen
ter sammen i gennemgangen af ni karakteristiske kommunika tions
metaforer, der alle lever og regerer i danske organisationer lige nu.
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