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DESPERATIONSFÖRELÄSNING 
Morgan erbjuder en desperationsföreläsning via 
SAJ, där publiken tas med ner i det djupa mörker 
som omsluter oss med allt fler auktoritära ledare 
som Trump och Putin, där många av de friheter och 
den demokrati vi tagit för givet hotas. Självklart 
vänder Morgan det hela till hur vi själva kan hitta 
verktygen och argumenten som lyser upp tillvaron, 
så det är en desperation som leder till inspiration.

LEDER KONFERENSER, MÖTEN OCH SAMTAL 
Vi sidan om föreläsningar så leder Morgan också 
paneldiskussioner eller modererar hela konferenser. 
Med sin bakgrund som chef i stora förändringar kan 
han också bidra i det inre arbetet i en organisation 
eller företag kring organisation, ledarskap och kom-
munikation.

TROR PÅ DET GODA SAMTALET 
I allt detta tror Morgan på det goda samtalet. Det 
som sträcker sig bortom styrelserummet eller 
konferenslokalen. Målet är att få människor, or-
ganisationer och till och med samhällen att växa. 
Det ska märkas och det ska vara en verklig skillnad 
och samtidigt  inte bara en euforisk känsla efter en 
konferens eller föreläsning.

Morgan kan växla mellan att prata och lyssna och 
även de andra inblandade att göra det. Det är först 
då som det finns möjlighet att samtalet gör skillnad 
i vardagen efteråt. För målet med dessa goda sam-
tal är att få människor, organisationer och till och 
med samhällen att växa. Det ska märkas och det ska 
vara en verklig skillnad, inte bara en euforisk känsla 
efter en konferens eller föreläsning.

MORGAN HAR ERFARENHETER AV 
• Stora förändringsarbeten 
• Digitalisering 
• Att bygga kommunikativa organisationer 
• CSR-arbete

Morgan har den gångna tiden lett evenemang som 
Stora Tidskriftsdagen, hållt i paneldiskussioner i Al-
medalen om vikten av att företag engagerar sig i social 
hållbarhet och hur de kan göra det, lett diskussioner 
med chefer inom universitets- och högskolevärlden 
om hur Trumps valseger förändrar kommunikationen 
när lögner blir åsikter och åsikter blir fakta.

MORGANS EXPERTOMRÅDEN 
• Media • Ledarskap • Arbetsmiljö • Ekonomi 
• Ryssland • Hjälparbete • Fundraising

Morgan  
Olofsson
Morgan Olofsson, känd från TV som  
utrikeskorrespondent och program- 
ledare. Morgan bär också med sig tio  
år av erfarenheter som chef såväl  
på SVT som på myndighet och  
inom civilsamhället. Han vet  
att goda samtal kan skapa  
både engagemang i stunden  
och effekter på sikt.
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