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I somras släpptes första numret av Världens vetenskap, en svensk version av det brittiska 

magasinet How It Works. I England har tidningen gjort succé sedan starten för ett år sedan. 

Ingenjörsamfundets medlemmar får 82 procents prenumerationsrabatt fram till december. 

AKTUELLT Inspirationsföreläsning om kreativt tänkande Kurs i kreativt tänkande Kreativ 

workshop med idéspelet Kreativ arbetsplats Din fråga förtjänar ett svar. Bli debattombud på 

Teknikdebatt.se Medlemserbjudande: 2 nummer av Världens vetenskap för 29 kronor Lär dig 

mer om automation och robotik. Rabatterad konferensbiljett för medlemmar 2 glasögon till 

priset av 1  

EXTERNA LÄNKAR Gratis entré till Tekniska mässan  

Efter tre nummer av det nya vetenskapliga magasinet Världens vetenskap är chefredaktören 

Andreas Leijon från IDG nöjd.  

   - Det finns ett stort allmänt intresse för vetenskap och teknik i Sverige. I Världens vetenskap 

får läsarna fakta illustrerat på ett underhållande sätt.  

I KONKURRENS MED ILLUSTRERAD VETENSKAP  

Världens vetenskap konkurrerar med Illustrerad vetenskap.  

    - Vi gör bara en piggare och roligare tidning som i högre utsträckning bygger på detaljerade 

illustrationer, säger Andreas Leijon. Artiklarna i Världens vetenskap är översatta från 

engelska modermagasinet och anpassade till svenska förhållandet. Idag innehåller den inget 

egenproducerat material.  

ALLT FRÅN RYMDEN TILL HISTORIA  

Precis som i How It Works delas innehållet in i sex avdelningar: miljö, historia, vetenskap, 

rymden, teknologi och kommunikation.  
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   - Artiklarna ger en bra inblick, men kräver inte så mycket tid av läsaren. De fungerar på alla 

åldrar, menar Andreas Leijon.  

   Vad tycker du själv bäst om i tidningen, och vad vill du förbättra?  

   - Den är substantiell och faktaspäckad, paketerad på ett roligt sätt. Så jag tycker det är 

läsglädjen som är det bästa. Sedan vill jag få in mer lokalt (läs: svenskt) material, berättar 

Andreas Leijon.  


