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Audrey Tang 
Vi stärker demokratin med teknik

Francis Fukuyama 
USA:s dominans är slut

Ugur Sahin & Ozlem Tureci 
mrna-läkemedel är framtiden

DI:s Viktor Munkhammar 
Ännu ett gott tillväxtår väntar 2022
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Med exklusiv licens: InPress

Världen Om – 18 maj

Om innehållet:  Allt fler stater intervenerar i affärer. Pandemin 
och krig accelererar den trenden. Vi får förmodligen säga adjö 
till den gamla typen av globalisering. 

•  Dagens Industri: analyserar hur megatrender påverkar  
affärer och affärsmodeller i Sverige

•  Geopolitik: Samma spelplan men olika spelregler för  
demokratier vs diktaturer. Alasdair Ross redaktör för länder  
i The Economist World Ahead kommer att beskriva det nya  
geopolitiska läget exklusivt för The Economist Världen Om. 
Vad finns det för historiska jämförelser?   

•  Affärer: Både brexit, trubbel med leveranskedjor och pan
demin har förstärkt trenden att regeringar tycker sig ha rätt 
att blanda sig i företag. Det sker både genom subventioner, 
stimulanser och statliga investeringar. Tydligast märks 
detta på hur de kommunistiska ledarna i Kina tar ett hår
dare grepp om företagen – just nu om techföretag. Vad be
tyder det för företag i Norden och Europa? Vilka tendenser 
till mer omfattande statlig inblandning ser vi här?

• Krigslist: propaganda och krig. Väst måste bli smartare.
• Teknik: att hitta ubåtar blir lättare 
•  Kultur: vad måste räddas först när kulturinstitutioner 

bombas?
•  Livsstil: historien om restaurangernas affärsmodell och 

hur framtiden ser ut.
• Gästkrönikörer

Världen Om – 29 juni 

Flera av framtidsscenarierna från  
The Economist är måste- läsas-artiklar 
som får en att förstå globala händelser 
som kommer att påverka utvecklingen.

Material:  Digitalt material skickas till material@inpress.com

Materialdag:  2 maj 

Om innehållet: En hälsorevolution har precis börjat. Kanske 
kommer begreppet patient att vara ett minne blott. Själv
kvantifiering (Quantified self), nya möjligheter för skräddar
sydda behandlingar och samarbeten som kom igång under 
pandemin, kommer att påskynda revolutionen.

Världen Om – 15 oktober

Om innehållet: Att göra gott som överlevnadsstrategi, i alla 
fall i årsberättelserna och i bildspråket från företagen. Hur står  
det till med ESGrelaterade riktlinjer och hållbarhetsdata?

Världen 2023 – december

Kort om: The Economist The World Ahead 2023 (Världen 
2023) beskriver de mest tongivande trenderna och händel
serna under året som ligger framför. The Economist bjuder 
in världsledare från politik, näringsliv och akademi som 
gästkrönikörer. I Världen 2023 delar The Economist med sig 
av insiktsfulla och vågade analyser av de megatrender och 
nyckel händelser som kommer att påverka affärer, politik,  
teknik, geopolitik och kultur de kommande 12–18 månaderna. 
DI:s redaktion bidrar med en analys av kommande nyckelhän
delser och trender i Sverige.

Material:  Digitalt material skickas till material@inpress.com

Materialdag:  8 juni 

Material:  Digitalt material skickas till material@inpress.com

Materialdag:  25 september  

Material:  Digitalt material skickas till material@inpress.com

Materialdag:  22 november  

Världen om 
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berätta om nyheter eller forskning, kan vi tillsammans ta 
fram en skräddarsydd  native artikel för Världen Om, både  
för magasinet och webben. Innehåll som tas fram för native 
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redigera för spridning i sociala medier.
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InPress är ett nordiskt mediaföretag, etablerat 1984.  
InPress har exklusiv licens för The World Ahead (Världen)  
i Sverige och Finland (Maailma). 
www.inpress.com

Intelligent kommunikation sedan 1984.

Intelligent kommunikation sedan 1984.

Intelligent kommunikation sedan 1984.

Dagens industri är Nordens största affärstidning med  
290 000 läsare. (Enligt Orvesto Konsument 2020 Helår)
www.di.se

Försäljning i butik: Världen Om finns att köpa  
i 1 500 butiker under två månader.   
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Conny Unéus, conny.u@inpress.com, tel 070373 30 70
Anders Ekstedt, anders.e@inpress.com, tel 070337 32 30
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