
Skab medvind for jeres
positive forandringer 

Står jeres organisation og drømmer om en forandringspille, 
der er til at sluge for alle ledere og medarbejdere, så kan 
dette foredrag med Morten Toft være den e�ektive vaccina-
tion, der kan forvandle forandring fra noget negativt til noget 
attraktivt og resultatskabende.

På trods af forskning, et hav af viden om emnet og masser 
af træning, er forandring fortsat noget af det sværeste for 
mange ledere og medarbejdere. For organisationen anno 
2020 er forandringsparathed et vilkår og en selvfølgelighed. 
Det er det teoretisk set også for ledere og medarbejdere. I 
praksis er virkeligheden dog en anden, for de eksponentielle 
forandringer fordrer noget af os mennesker, som er i direkte 
kontrast til vores biologiske programmering. Vi vil hellere 
gøre det samme igen og igen end vi vil gøre noget nyt.

Vi oplever alle krav om nye resultater, som følge af ændret 
efterspørgsel og ændret konkurrence. Den gode Einstein 
sagde det så godt: Definitionen på sindssyge er at gøre det 
samme igen og igen og forvente et andet resultat end det vi 
plejer at få.

Nøglen til medicinskabet og den efterspurgte vaccine har vi 
lige ved hånden. Det handler om hvordan vi som ledere og 
medarbejdere forholder os til forandringer, hvordan vi reager-
er og handler på dem. Morten Toft viser hvordan forandringer 
kan gå fra at være et bevidst fravalg til at være et positivt og 
attraktivt tilvalg – både for os selv og for det team og den 
organisation, som vi er en del af. Det handler i høj grad om, 
hvilket mindset vi er i stand til at iføre os.

Med Morten Tofts forandringsrecept i hånden, får I opskriften 
på en øget lyst og evne til forandring, højere medarbejdertil-
fredshed og en bedre bundlinje – simpelthen fordi jeres 
organisation vil opleve en anden medvind både internt og i 
arbejdet med eksterne aktører.

Gennem 30 år har Morten Toft undervist indenfor person-
lig udvikling, forandring, ledelse og innovation. Han er 
kendt for at kunne få ting til at ske og få sine deltagere til 
at hoppe ombord på nye rejser, selvom vejrudsigten 
melder om søgang og stærk modvind.

◊ Forandring er enten noget du skaber eller bliver ramt af

◊ Forskellen på at behandle forandring proaktivt, reaktivt 
og inaktivt

◊ Hvad skal vi stoppe med at gøre og hvad skal vi i stedet 
kan gøre?

◊ Fantasien som en vigtig del af vores skaberkraft

◊ Fejl som det mest e�ektive læringsøjeblik

◊ Skab medejerskab og medansvar for forandringerne

◊ Den enkeltes beslutsomhed, mod og evne til at bidrage 
til forandringsmedvind. 

I sine foredrag og workshops sætter 
Morten Toft bl.a. fokus på:



Sagt om Morten Toft

„Det var simpelthen det bedste foredrag, som jeg har kunnet 
tilbyde min gruppe af virksomheder (og det bedste jeg har 
været med til). De har aldrig været så aktive før, og udvist 
så meget energi og entusiasme.“

◊

„Det er sjældent at et foredrag er så professionelt og samtidig 
så underholdende. Den pille virker godt nok længe.“

◊

„Mortens budskab er enkelt – selv når det udspringer af 
komplicerede problemstillinger. Hans formidlingsform er 
behagelig, letforståelig og konkret, uanset hvem han taler 
til og med.“

◊

„Morten rammer på mange måde den verden, vi lever i lige 
NU. Med hans direkte og til tider anderledes optræden, 
sætter han tingene lidt på hovedet og anvender dermed 
humoren til at få mig til at tænke anderledes.“

◊

„Et møde eller foredrag med Morten Toft er en oplevelse. En 
oplevelse, hvor Morten med sin fremtoning og udstråling får 
dig til at sænke de indre parader. Du bliver motiveret og 
forberedt til forandringer, som vedrører dig selv og dine 
omgivelser. Du bliver udfordret på livets alvor med humor 
og lethed, bygget på erfaringer og positivitet. Eftertænksom-
heden sætter sig fast.“

◊

„Et vigtigt emne serveret med Alvorligseriøs humor på højt 
og dybt plan – en oplevelse jeg er dybt taknemmelig for.“

Morten Toft
Foredragsholder, forandringscoach og forfatter

I mere end 30 år har Morten Toft undervist og trænet ledere og 
medarbejdere i innovation, forandring, ledelse og samarbejde. 
Han har holdt mere end 1000 foredrag og kurser i ind- og udland. 

Som foredragsholder og formidler er han engageret, humoristisk 
og stærkt inspirerende. Han er forfatter til disse 4 bøger, hvoraf flere 
bruges til undervisning, bl.a. er „Innovationsrecepten“ fast pensum 
på flere uddannelser indenfor innovation og entreprenørskab.

„Ærligt talt – en bog om autentisk lederskab“

„Innovationsrecepten – hvordan man skaber en sund 
innovations-kultur“

„Changemakers – ungdomsroman om forandring og det at gøre 
en forskel“

„Dit livs puslespil – om drømme og mål i livet“

Morten har tidligere været markedsføringsansvarlig i en stor dansk 
detailkæde og han har bl.a. stiftet organisationen, der nu kendes 
landsdækkende som Danske Hospitalklovne.  

www.mortentoft.com tfl. +45 22719948mt@mortentoft.com

„Forandring er enten noget du skaber eller bliver ramt af“


