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Här är Fredrik Reinfeldts nya jobb: Talare
på Talarforum.

Hans föreläsning handlar om ledarskap och hur man klarar att hantera ständig
förändring.

Priset är hemligt.
– Det får jag tyvärr inte svara på, vi brukar inte gå ut med det. Med det ligger i

samma prisklass som tidigare statsministrar, säger Fredrik Sjöholm, talaransvarig.

 
På valnatten 2014 avslöjade avgående statsministern Fredrik Reinfeldt att han också planerade att
lämna jobbet som partiledare i Moderaterna.

Den 10 januari i år valdes Anna Kinberg Batra formellt till hans efterträdare, även om hon gått in och
tagit en del uppdrag även för det.

Nu avslöjar Talarforum Fredrik Reinfeldts nya uppdrag: Att hålla föreläsningar.
– Vi har samarbetat med Fredrik under en kort period, och nu tyckte vi det var dags att gå ut med det,

säger företagets talaransvarige Fredrik Sjöholm och fortsätter:
– Vi är jättestolta över det. Tidigare har vi jobbat med bland andra Göran Persson och Mona Sahlin.

Talar om ledarskap
Ledarskap och förändringar i Sverige och världen – ungefär det är temat för ex-statsministerns

föredrag.
"Hur påverkas vi av dessa förändringar samt hur ska vi anpassa och förnya oss. Vilken typ av

ledarskap och vilka erfarenheter är viktiga för att hantera ständig förändring", skriver Talarforum i sin
presentation av giganten.

Att han väljer att tala om sina visioner och erfarenheter överraskar inte, menar Fredrik Sjöholm.
– Det är väldigt vanligt. Jag kan nästan inte tänka mig en politiker på den nivån som inte gör det,

säger han.

Kan få uppåt 100 000 kronor
Men hur mycket det kostar att lyssna på en före detta toppolitiker avslöjar inte Talarforum.
– Det får jag tyvärr inte svara på, vi brukar inte gå ut med det. Med det ligger i samma prisklass som

tidigare statsministrar, säger Fredrik Sjöholm.
Göran Persson är en av få svenskar som kan ta 100 000 kronor för en föreläsning, uppgav Dagens

Industri 2012. Sannolikt är det på den nivån man hamnar om man vill boka Fredrik Reinfeldt.
– Sedan beror det förstås på om det är en skola eller ett storföretag som vill boka, säger Fredrik

Sjöholm.

Fotograf:Mikael Sjöberg
Före detta statsministern Fredrik Reinfeldt var också på scen tidigare i år – på Avanza Forum i Globen den 11
mars. 
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