
Sänkt betyg 
för Reinfeldt
Regeringen Reinfeldt får
sänkt betyg av svenska folket.

I den senaste Sifo-
mätningen får statsminister
Fredrik Reinfeldt betyget
3,0 på en femgradig skala.
Det är en rejäl sänkning från
fjolårets 3,4. Sämst betyg får
migrationsminister Tobias
Billström med 2,4 och det
högsta betyget har utrikes-
minister Carl Bildt
med 3,3.

(DI)

NEDÅT. Fred-
rik Reinfeldt får
sänkt betyg av
svenskarna.
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Talarforums mest 
populära talare 2007
� Rune Larsson
Extremlöpare. Två gånger
har han sprungit loppet mel-
lan Sydney och Melbourne,
en sträcka på 1 050 km.
Talar om ”konsten att orka”.
� Nils Simonson
”Kirurg med hjärnan som
passion.” Talar bland annat
om stress och välmående.
� Jörgen Oom
Psykolog som arbetar med
attitydpåverkan och förelä-
ser om ”rätt mental inställ-
ning”.
� Paolo Roberto
Boxare och debattör med
ett brokigt förflutet. Talar
om ”friskvård och utanför-
skap”.
� Colin Moon
Kommunikationsexpert.
Talar om kulturkrockar un-
der rubriken ”the Swedes
are strange, but so am I”.

Di FAKTA

Rutorna ska fyllas i så att varje rad,
vågrätt och lodrätt, och varje 3x3-
ruta, innehåller siffrorna 1–9 utan att
någon siffra förekommer två gånger.

Lösning till 29/12

DAGENS SUDOKUDi

Talande kändisar
ger klirr i kassan

Exboxaren Paolo Roberto,
astronauten Christer Fugle-
sang och experter på hälsa och
mental inställning är några av
dem som får jobb som före-
läsare via Talarforum. 2007
var ett rekordår för företaget
och 2008 lovar fortsatt till-
växt. Talarforum omsätter till-
sammans med sina dotterbo-
lag cirka 100 miljoner kronor.

”Vi har 16 procent fler för-
handsbokningar nu, jämfört

med samma period förra
året”, säger Jenny Lexhed.

Det är inte bara fler företag
på jakt efter talare som kon-
taktar Talarforum. Folk som
vill föreläsa hör också av sig.

”Det är status att ha ’före-
läsare’ i sitt cv. Allt från
politiker, författare, företags-
ledare till artister hör av sig
till oss dagligen”, säger Jenny
Lexhed.

Förutom ökad cv-status är

det också ett lönsamt extra-
jobb. I Sverige kan en före-
läsare, beroende på erfaren-
het och hur eftertraktad per-
sonen är, tjäna mellan 15 000
och 150 000 kronor på ett
framträdande. 

Internationella kändisar
som Tony Blair eller Bill Clin-
ton begär ungerfär 2 Mkr för
en föreläsning.

Trender påverkar 
Vad företagen söker och vilka
föreläsningar som Talar-
forum erbjuder följer trender
och händelser i övriga sam-
hället. 

”Efter tsunamikatastrofen
var det många som efterfrå-
gade föreläsningar om kris-
hantering och socialt ansvar.
Och efter debatten om ökade

sjukskrivningar ville många
ha föreläsningar om utbränd-
het, stress och livsbalans”,
säger Jenny Lexhed.

Kultur åt anställda
Talarforum ser en ny trend
i att allt fler företag vill ge
sina anställda en kulturell
upplevelse.

”Vi märker att företag är
intresserade av att arrangera
kulturträffar och efterfrågar
författare som Barbara
Voors, Emma Hamberg och
Björn Ranelid. Författare är
ofta duktiga berättare och ger
bland annat tips på hur man
kan förvalta sina idéer”, säger
Jenny Lexhed.

THOMAS BERGSELL
thomas.bergsell@di.se

08-573 651 53

Det har varit ett rekordår för Talarforum som
förmedlar föreläsare till konferenser och
andra företagsevenemang. 

”Vi har föreläsningar bokade ända fram till
januari 2009”, säger Jenny Lexhed som är
kommunikationschef på Talarforum.

Företagen har ett stort sug efter intressanta föreläsare

MÅNGA ÄR KALLADE. Det har blivit populärt att vara föreläsare, enligt Talarforums kommunikations-
chef Jenny Lexhed. FOTO: CLAES-GÖRAN FLINCK
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Socialt sam-
vete. Möt
Sasja Beslik,
på Banco
Fonder i kväl-
lens intervju
där han reder
ut svenskar-
nas intresse för etiska fonder
och vilka svenska företag
som tar sitt sociala ansvar. 

På www.ditv.se i dag

Reportage. Bolånekrisen
härjar USA och området 
runt San Diego är bland 
det hårdast drabbade. 
DiTV träffar människorna
som drabbats mitt i bolåne-
krisens Amerika.

BOLÅNEKRISENS OFFER

Perspektiv.Clas Hemberg infor-
mationsansvarig på nätmäklaren
Avanza berättar vad kunderna tror
om börsen 2008 och vilka aktier
de köpt och sålt inför årsslutet.

SMÅSPARARNAS 2008 

Trend. Idag kommer inköpschefs-
data från både Sverige, USA och
EMU-området. Inköpschefsindex
som ses som en tidig indikator om
vart ekonomin är på väg.

INKÖPSCHEFSSTATISTIK

Se oss när du vill – var du vill på www.ditv.se

Experter spår skakig börs.
Förra året gick till historien som
ett förlorat börsår. Enligt flera
experter DiTV talat med fort-
sätter oron en bra bit in i 2008.
Men det finns också branscher
som spås en ljus framtid. 

KLOCKAN 20.30 REPRIS 23.15

på           i kväll

Avgörandet.
Småföreta-
garen Jan
Larssons bo-
lag Mora
Contract Ma-
nufacturing
blev 2006 års
Gasellvinnare i Dalarnas Län.
Genombrottet var en mång-
miljonorder från SAAB.

I dag onsdag 
2 januari
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� I kriszonen: Amerikansk 
dokumentärserie.
Bloomberg: Senaste nytt
från den europeiska finans-
marknaden.
Cornucopia: Mat, vin och
reseprogram.
Cornucopia
Deutsche Welle Journal:
German Deutsche Welle 
Bloomberg: Senaste nytt
från den europeiska finans-
marknaden.
Cornucopia:
Mat, vin och reseprogram.
Cornucopia:
Mat, vin och reseprogram.
Dominick Dunne i rättvi-
sans tjänst: Amerikansk
dokumentärserie.
� Geldofs Afrika: Brittisk
dokumentär.
� DiTV:
Börs- och affärsnyheter.
� Watergateskandalen:
Amerikansk dokumentär.
Tanner om Tanner:
Amerikansk dramaserie .
Tanner om Tanner
� DiTV:
Börs- och affärsnyheter.
Matrioshki: Belgisk drama-
serie.
Alice Nevers: Fransk krimi-
nalserie från 2002–2005.

� 12.00 I kriszonen
I sällskap av ”Läkare utan gränser” reser
ett filmteam till över tjugo länder som
befinner sig under utveckling. Vi får en
inblick i det arbete man uträttar i några av
världens mest instabila regioner. Del 1:13

� 19.55 Gel-
dofs Afrika
Med Live8 i back-
spegeln beger sig
Bob Geldof ut på
en personlig resa
till Afrika för att
bilda sig en upp-
fattning om afrika-
ner och deras liv.

�21.00 Watergateskandalen
33 år efter Watergateskandalen inter-
vjuas inblandade parter. Nya avslöjan-
des görs. Vi ser ett historiskt program
som ger oss en klar bild över samman-
hang, historia och förklaring. Del 1:2.
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