
   Scenprogram under Göteborgs bokmässa 26-29.9.2019  
 
Vi vet för lite och tycker för mycket  
Torsdag 26/9 kl. 12-12.20 Mediescenen 
Andelen fakta i vårt medieutbud minskar stadigt. I dag får vi nyheter dygnet runt och ökningen i medievolym 
består mest av redaktionella kommentarer och allmänt tyckande. Hur påverkas vår attityd till fakta och analys 
av den stora volymen åsikter och kommentarer?  
Medverkande: Per Svensson ledarskribent, DN; Sirpa Kähkönen, författare, Mikko Majander 
samhällsanalytiker, tankesmedjan Magma; Margareta Melin, universitetslektor, Malmö universitet. Moderator 
projektchef Henrik Huldén, Hanaholmen. 
 
En vers för dagen  
Torsdag 26/9 kl. 13.30 Finlandsarenan 
Aktuellt och tidlöst på några rader. Redaktör Catharina Grünbaum vid Alf Henrikson-sällskapet och verspoeten 
Henrik Huldén diskuterar verskonst i Sverige och Finland utgående från några nyutkomna böcker. 
 
Regeringsbildning, blockpolitik och vallöften.  
Torsdag 26/9 kl. 14.20-14.35 Forskartorget 
Traditioner blockpolitik, listval/personval. Populister och andra extrema krafter rör om i vår demokrati. Vad 
lärde vi oss av EU-val, riksdagsval och regeringsbildning i Sverige och Finland?  
Medverkande: chefred. Erja Yläjärvi och prof. Marie Demker. Moderator: Henrik Huldén, Hanaholmen. 
 
Litteratur som en samhällskraft  
Torsdag 26/9 kl. 14.30-15.00 Finlandsarenan 
Har litteraturen ett samhällsansvar? Hur kan litteraturen motverka hatprat och klyftor i våra samhällen? Vad är 
litteraturens betydelse för kunskapssamhället i Norden? Vad kan litteraturexport inom Norden bidra med till 
olika samhällssektorer som bildning, näringsliv och civilsamhälle? Medverkande: Aleksander Motturi, 
författare, Björn Ranelid, författare, Tiia Strandén, direktör FILI – Center för litteraturexport, Agneta 
Rahikainen, litteraturvetare och författare. Moderator Philip Teir 
 
Regeringsbildning, blockpolitik och vallöften  
Torsdag 26/9 kl. 15.30 Finlandsarenan 
Traditioner blockpolitik, listval/personval. Populister och andra extrema krafter rör om i vår demokrati. Vad 
lärde vi oss av EU-val, riksdagsval och regeringsbildning i Sverige och Finland?  
Medverkande: Erja Yläjärvi (Iltalehti), Marie Demker  (GU) Moderator: Henrik Huldén, Hanaholmen. 
 
Allmän och lika rösträtt.  
Torsdag 26/09, 15.35-15.50 Forskartorget 
Sverige har firat 100 år av allmän och lika rösträtt. Reformen infördes i Finland redan år 1906. Hur kommer det 
sig att det dröjde så länge innan Sverige tog steget? Hur kommer det sig att Finland, då fortfarande en del av 
storfurstendömet Ryssland, antog denna på den tiden internationellt sett en radikal reform? Var Finland den 
föregångaren som brukar framhävas?   
Medverkande: professorerna i historia Dick Harrison och Nils Erik Villstrand, moderator Tina Räihä, 
Hanaholmen.  
 
Litteratur som en samhällskraft.  
Torsdag 26/9 kl. 17.00-17.40 Seminariesal K1 
Har litteraturen ett samhällsansvar? Hur kan litteraturen motverka hatprat och klyftor i våra samhällen? Vad är 
litteraturens betydelse för kunskapssamhället i Norden? Vad kan litteraturexport inom Norden bidra med till 
olika samhällssektorer som bildning, näringsliv och civilsamhälle? Medverkande: Aleksander Motturi, 
författare, Björn Ranelid, författare, Tiia Strandén, direktör FILI – Center för litteraturexport och Agneta 
Rahikainen, litteraturvetare och författare. Moderator Philip Teir 



 
Med samtalet som vapen  
Fredag 27/9 kl. 12-12.20 Mediescenen 
De hätska debattörerna är överrepresenterade på nätet, och deras inlägg skrämmer bort andra. Tidningar och 
medier väljer allt oftare att gå in i diskussionerna med redaktionella inlägg, vilket har haft en avgörande effekt 
på samtalets ton och riktning. Vad kan vi göra för att stärka de sansade rösterna och uppmuntra till konstruktiv 
diskussion också i laddade frågor? Vilket stöd behöver jag för att våga gå in i diskussionen? 
Mina Dennert, Björn Ranelid, Erja Yläjärvi (Iltalehti), Karin Olsson, Expressen. Diskussionsledare Henrik Huldén 
 
Allmän och lika rösträtt  
Fredag 27/9 kl. 13-13.30 Finlandsarenan 
Sverige har firat 100 år av allmän och lika rösträtt. Reformen infördes i Finland redan år 1906. Hur kommer det 
sig att det dröjde så länge innan Sverige tog steget? Hur kommer det sig att Finland, då fortfarande en del av 
storfurstendömet Ryssland, antog denna på den tiden internationellt sett en radikal reform? Var Finland den 
föregångaren som brukar framhävas?   
Förslag: Professor Dick Harrison, Lunds universitet, Professor Nils Erik Villstrand, Åbo Akademi, moderator 
Tina Räihä, Hanaholmen.  
 
Jämställdhet och kunskap – Nordens trumf i Europa. 
Fredag 27/09, 15.55-16.10 Forskartorget 
Vi har allt fler kvinnor i våra universitet både som studenter och i personalen. Men hur är det med 
jämställdheten inom universiteten och inom kunskapsproduktionen i Norden jämfört med resten av Europa? 
Följande svenska, finländska och norska forskare i jämställdhet i högre utbildning och forskning diskuterar: 
univ.lektor Charlotte Silander, Linné-universitetet; prof. Liisa Husu, Örebro universitet och projektchef Janne 
Wikström, Hanaholmen/HanaAcademy. 
I samarbete med Voksenåsen. 
 
Bäste broder. Kära syster. Nätverkens betydelse för karriären.  
Fredag 27/9 17.35-17.50 Forskartorget 
Vilken roll spelar genus för nätverksbygget bland samhällseliten?  Vilken funktion har genusbaserade nätverk 
och sällskapsklubbar typ finska Handelsgillet och svenska Konstnärsklubben?  Hur förändras ett nätverk när det 
blir genusneutralt?  
Prof. Liisa Husu, Örebro universitet intervjuas av projektchef Janne Wikström, Hanaholmen/HanaAcademy.  
 
En vers för dagen.  
Lördag 28/9 kl. 10.30 De litterära sällskapens scen 
Aktuellt och tidlöst. Redaktör Catharina Grünbaum vid Alf Henrikson-sällskapet och verspoeten Henrik Huldén 
diskuterar verskonst i Sverige och Finland utgående från några nyutkomna böcker. 
 
Kunskap som en väg till global jämställdhet.  
Lördag 28/9 kl. 16.20-16.40 Globala torget  
Forskning pekar på att en ökad tillgång till utbildning för flickor och kvinnor är den starkaste garanten för 
välmående och tillväxt. Hur kan de nordiska länderna jobba för det här både på hemmaplan och globalt? I 
diskussionen medverkar Liisa Laakso, professor, Nordiska Afrikainstitutet; Pär Lager, styrelseledamot, Plan 
International; ordförande Annelie Börjesson, FN-förbundet i Sverige, avdelningschef Ragnhild Therese Nordvik, 
Rädda barnen,Norge 
I samarbete med Voksenåsen och Svenska FN-förbundet.   
Modereras av projektchef Janne Wikström, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland 


