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BILLEDBASERET TRIVSEL - METAFORISKE 
PERSPEKTIVER PÅ SKABELSEN AF DET 
ØNSKVÆRDIGE FOR ORGANISATIONEN  
Foredraget er et møde med de bagvedliggende billeder, der styrer vores tanker og 
guider vores handlinger. Vi konstruerer selv den virkelighed, som bliver det, vi 
underlægger os. Denne indsigt fører til at kunne bryde med de mentale lænker, vi 
er fanget i og skabe nye metaforer. Foredraget vil afsløre forskellen på det, vi 
ønsker os på arbejdet og det ønskværdige for organisationen. 

En gennemgang af udbredte myter, metaforer og symboler vil vise, hvordan vi som 
organisationsmedlemmer er bundet sammen af sproget! De fortællinger, vi er 
kastet ind i som medlemmer af en bestemt kultur, danner det net, der begrænser 
vores udsyn. Vores fælles meningsskabelse i hverdagslivet er bagudrettet, og hvis 
vi skal vide, hvor vi vil hen, må vi opmærksomt rette lygten mod det, der styrer os. 
Vi lever forlæns og forstår baglæns! Kontakten med de underliggende billeder frigør 
nye perspektiver på det gamle og åbner til nye scenarier på virksomhedens 
vandring mod fremtiden! 
Foredraget er velegnet til landsmøder, seminarer, konferencer, personalemøder og som 
oplæg på lederforum! 
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     Foredragets overskrifter: 

• Etik på arbejdspladsen 
• Hvis vi definerer situationer som virkelige, så følger 

det, at de er det  
• At trække på samme hammel og at skabe kultur 
• Klods Hans og de Kloge Brødre 
• Mange af vore vaner er levn fra fortiden som langsomt 

forfalder  
• Det man ønsker sig og det ønskværdige for 

organisationen 
• Splitting og fjendebilleder 
• Kraft og saft i arbejdsglæden  
• Fra egocentrisme til empati og social kapital på 

arbejdspladsen 
• Om troværdighed og legitime handlinger i 

hverdagslivet 
• Om kejserens nye klæder 
• Når skyerne trækker sammen 
• Solsikker og meningsskabelse 


