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– Vårt mål är att erbjuda läsarna djup och bredd i näringslivs- 
och innovationsbevakningen, speciellt att lyfta fram intres-
santa personer, företag och fenomen i Finland samt Norden 
och ute i världen. Vi vill inspirera experter, beslutsfattare och 
entreprenörer genom att fokusera på människor på väg uppåt 
i karriären – både unga företagare och inflytelserika fram-
gångssagor, säger Fagerholm.

Som en oberoende liberal tidskrift utger sig Forum för att 
vara fri från alla partier och organisationer samt verka i huma-
nistisk upplysningstradition för demokrati och en fri ekonomi. 

– I tider präglade av så kallade ”alternativa fakta”, faktaresis-
tens och ”post-truth politics” upplever vi på Forum ett växande 
intresse för journalistik som ställer konstruktiva frågor och 
levererar svar som ger yrkesmässig nytta. Därför fortsät-
ter Forum likt tidigare att söka möjligheter och lösningar på 
näringslivets och samhällets globala och lokala utmaningar, 
fortsätter Fagerholm.

Forum står för inspiration 
och fördomsfrihet 
Affärsmagasinet Forum är Finlands enda svenskspråkiga affärs-
tidskrift, ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och 
experter inom näringslivet i Finland och Norden. Forum, som 
tidningen kort och gott brukar kallas, skickas sedan cirka ett år 
tillbaka kostnadsfritt ut till Finsk-svenska handelskammarens 
alla medlemsföretag. Chefredaktör Torsten Fagerholm berättar 
mer om tankarna bakom tidningen och dess innehåll.
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Forum grundades redan 1968 och 
hette då Forum för ekonomi och 
teknik. Tidningen är Finlands enda 
svenskspråkiga tidskrift som beva-
kar ekonomi, teknik, innovationer, 
ledarskap och arbetsliv. I reportage, 
profilintervjuer och expertkolumner 
erbjuder man läsmaterial med tugg-
motstånd.

– Vi utförde vår senaste läsarundersökning i fjol våras och fick 
då mycket höga betyg för tidningen. Läsarna upplever att vi 
erbjuder unikt, analytiskt innehåll och därför läser de den ofta 
från pärm till pärm, säger Fagerholm nöjt.

I och med samarbetet med Finsk-svenska handelskammaren 
har Forum nu utökat sin läsekrets även i Sverige. Torsten 
Fagerholm ser samarbetet som någonting både positivt och 
välbehövligt.

– I dessa tider är det viktigare än på länge för små, öppna och 
exportberoende länder som Sverige och Finland att förbli 
nyfikna på varandra, att fördomsfritt bygga broar och utbyta 
idéer för att maximera våra chanser till gemensam framgång 
i den globala tävlan om jobb och välfärd. Därför är Forum 
enormt tacksamma för att FINSVE:s medlemmar både delar 
och hjälper oss att sprida detta framåt- och utåtblickande 
budskap vidare, avslutar han.

Text: Martin von Pfaler


