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Tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt har skaffat nytt jobb. Nu blir han 
talare på Talarforum och kan få uppemot 100.000 kronor per föreläsning, 

Med det nya jobbet sällar sig Fredrik Reinfeldt till skaran av toppbetalda 

motivationstalare. Men exakt hur mycket den tidigare statsministern kan tjäna på 

sina föreläsningar vill Talarforum inte säga. 

"Det får jag tyvärr inte svara på, vi brukar inte gå ut med det. Men det ligger i 

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

på Talarforum, till Expressen. 

• LÄS MER: Roberta Alenlus till Tel/a 

l en intervju med Di 2012 sa Talarforums vd Lars Harrysson att de mest välbetalda 

svenska talarna kan ta uppemot 100.000 kronor för en föreläsning. Fredrik Reinfeldts 

företrädare Göran Persson tillhör den kategorin och det är sannolikt att den tidigare 

moderatledaren kan sätta en prislapp i samma storleksordning på sina föreläsningar. 

Fredrik Reinfeldt kommer framför allt att prata om sina egna erfarenheter från 

politiken och sina visioner inför Sveriges framtid. 

"Det är väldigt vanligt. Jag kan nästan inte tänka mig en politiker på den nivån som 

Inte gör det", säger Fredrik Sjöholm till Expressen. 
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