
Vilka andra ämnen är heta?

– Klimatfrågan är fortfarande högst 
aktuell. Meteorologer som Pär Holm-
gren och Madeleine Westin är upp-
skattade talare på ämnet. Spännande 
föredrag från världens alla hörn med 
fokus på vår jord och hållbar utveck-
ling har äventyraren Ola Skinnarmo 
och fotografen Mattias Klum. Det ger 
oss insikt i att naturens rikedomar ska 
brukas på ett sådant sätt att vi kan 
lämna över en värld som är i balans 
till våra barn och barnbarn. Entre-
prenörskap är också efterfrågat och 
där kan nämnas Björn Söderberg som 
startat sopåtervinningsföretag i Nepal 
med värderingar som ledstjärna och 
med socialt ansvar som affärsidé.

På Talarforum har ni över  
7 000 talare. Hur vet man vem som 
passar bäst?

– Vi har lång erfarenhet och vet 

har vi haft tuffa tider och då har det 
varit fokus på att motivera medarbe-
tare, att göra mer med mindre och att 
vända motgång till medgång. Det vara 
intressant att höra en psykolog som 
Per Naroskin som pratar om hur vi 
reagerar på förändringar och hur vi 
med hjälp av humor och inställning 
kan påverka vår situation. 

Ett skratt förlänger livet brukar man 
ju säga. Är det viktigt att föreläsar-
na är roliga?

– Ja det är en fördel om talaren kan 
blanda allvar och humor i sina föredrag. 
En bra regel är att föredrag ska lära, roa 
och beröra. Även personer som tagit sig 
igenom tuffa situationer är efterfrågade 
i dessa tider som exempelvis Christian 
Wass som i tjugoårsåldern blev förla-
mad efter en dykolycka. Han pratar om 
hur man hanterar en sådan händelse, 
ser möjligheter och finner nya vägar.

SVErigE Är ETT land som konfere-
rar mycket och alltfler företag och 
organisationer engagerar föreläsare 
till sina sammankomster. Vi har tagit 
pulsen på marknaden och ställt frågor 
till Jenny Lexhed som är kommunika-
tionschef på Talarforum, det största 
förmedlingsföretaget i Skandinavien.

Vilken nytta gör en föreläsare?

– Det finns många olika anled-
ningar att engagera en föreläsare, men 
framförallt så ger det ny kunskap och 
inspiration. Det är också bra när man 
ska svetsa samman en arbetsgrupp in-
för nya utmaningar. Ett känt dragplås-
ter kan locka publik till en kundakti-
vitet och då är det ofta namnkunniga 
personer som man vill ska tala.

Finns det trender i talandet?

– Javisst är det så. Efterfrågan speg-
lar vad som händer i samhället. Nu 

Snacka(s)  
om business
Vad har astronauten Christer Fuglesang, rallykartläsaren Tina Thörner 
och diplomaten Jan Eliasson gemensamt? 

– Jo, de är alla mycket uppskattade som föreläsare.
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vilka föreläsare som passar i olika sammanhang. För oss 
handlar det om att matcha rätt person till våra kunder och vi 
utgår ifrån eventets syfte och mål och vilken målgrupp man 
vänder sig till. Det är viktigt att det finns en röd tråd. Som till 
exempel när en bank skulle ordna en kundaktivitet. Man ville 
locka många kunder, det skulle vara lärorikt och lustfyllt och 
ha en anknytning till ekonomi. Vi bokade in antikexperten 
Peder Lamm som föreläste och värderade kundernas egna 
föremål. Det blev succé!

Vad händer om talaren blir sjuk?

– Fördelen med oss är att man får hjälp att hitta den bästa 
talaren, vi säkerställer och sköter kontraktsskrivning och 
så har vi vår garanti om något oförutsett skulle hända – om 
talaren får förhinder. Genom vårt stora nätverk kan vi finna en 
lämplig ersättare. 

– En gång så var det en motivationstalare som inte kunde 
komma för planet blev försenat på grund av en storm. Vi 
ringde upp ultradistanslöparen Rune Larsson som pratar om 
konsten att orka. Han var ledig och kunde ta uppdraget. Han 
befann sig i Stockholm, men en bra bit från konferensanlägg-
ningen. Detta var i värsta rusningstrafiken och han hade inte 
hunnit ta sig fram med bil. Men Rune kom med lösningen, 
han sade ”Ingen fara. Jag sätter på mig joggingskorna och 
springer dit!” En halvtimme senare sprang han in på scen, 
höll sitt föredrag som avslutades med rungande applåder och 
stående ovationer. 
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