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– Tavoitteemme on tarjota lukijoillemme syvää ja laajaa 
katsausta elinkeinoelämään ja innovaatioihin. Haluamme 
erityisesti tuoda esille kiinnostavia ihmisiä, yrityksiä ja ilmiöitä 
sekä Suomessa ja Pohjoismaissa, että maailmalla. Pyrimme 
inspiroimaan asiantuntijoita, päätöksentekijöitä ja yrittäjiä 
kertomalla ihmisistä, jotka eri tavoin kehittyvät urallaan – sekä 
nuorista yrittäjistä, että vaikutusvaltaisista menestystarinoista, 
Fagerholm selittää.

Riippumattomana ja liberaalina julkaisuna Forum sanoo ole-
vansa itsenäinen kaikkiin puolueisiin ja organisaatioihin nähden. 
Lehti toimii humanistisen tiedottamistradition puitteissa 
demokratian ja vapaan talouden kannalla.

– ”Vaihtoehtoisten faktojen”, faktaresistenssin ja ”post-truth 
politics”:in aikakautena me Forum-lehden toimituksessa 
koemme kiinnostuksen kasvavan konstruktiivista journalistiik-
kaa kohtaan, joka pystyy antamaan hyödyllisiä vastauksia 
työelämän kysymyksiin. Siksi Forum jatkaa mahdollisuuksien 
ja ratkaisujen jahtaamista elinkeinoelämän ja yhdyskunnan 

Forum-lehti ennakkoluu-
lottomuuden puolella
Suomen ainoa ruotsinkielinen kauppalehti, Forum för ekonomi och 
teknik, on ainutlaatuinen, Suomen ja Pohjoismaiden elinkeinoelä-
män päätöksentekijöille ja asiantuntijoille suunnattu aikakauslehti. 
Forumia on jo noin vuoden ajan jaettu maksutta Suomalais-ruotsa-
laisen kauppakamarin kaikille jäsenyrityksille. Lehden päätoimit-
taja Torsten Fagerholm kertoo lehdestä ja sen sisältöä koskevista 
ajatuksista.
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globaaleihin ja paikallisiin haasteisiin, 
Fagerholm jatkaa.

Forum-lehti perustettiin jo vuonna 
1968. Lehti on Suomen ainoa 
ruotsinkielinen aikakauslehti, jossa 
valvotaan talouden, tekniikan, 
innovaation, johtamisen ja työelämän 
alueita. Reportaasit, profiilihaastat-
telut ja asiantuntijakolumnit tarjoavat pureskelun arvoista 
lukemista.

– Teimme viime keväänä lukijatutkimuksen, jossa lehti sai hyvin 
korkeat arvosanat. Monet lukijat kokevat sisällön ainutlaatu-
isen analyyttiseksi ja usein he lukevat lehden kannesta kanteen, 
Fagerholm toteaa tyytyväisenä.

Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin yhteistyön kautta 
Forum on laajentanut lukijakantaansa myös Ruotsissa. Torsten 
Fagerholm näkee yhteistyön sekä positiivisena että tärkeänä. 

– Juuri nyt pienille, avoimille ja viennistä riippuvaisille maille 
kuten Suomelle ja Ruotsille on erityisen tärkeää pysyä uteliaina 
toisiamme kohtaan ja ennakkoluulottomasti rakentaa siltoja ja 
vaihtaa ideoita suurimman mahdollisen yhteisen menestyksen 
tavoittamiseksi globaalissa kilpailussa työpaikoista ja hyvin-
voinnista. Siksi me Forumin puolesta olemme hyvin kiitollisia 
siitä, että FINSVE:n jäsenet jakavat ja auttavat meitä tämän 
tulevaisuuteen ja ulospäin tähtäävän viestin levittämisessä, hän 
lopettaa.
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