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J

ag ä r jou r na l is t med en bred samhällsekonomisk inriktning. För mig är det viktigt att sätta
in de ekonomiska frågorna i ett större sammanhang som ofta handlar om politik, historia och
internationella relationer.
Min ambition är att förklara hur samhället hänger
ihop och göra svåra saker begripliga. Ekonomi är då
en väsentlig del, även det ibland kan verka litet komplicerat.
Den inriktningen har jag haft under hela min tid
som journalist. Jag skrev länge i Dagens Nyheter, först
som ledarskribent och sedan som samhällsekonomisk
krönikör och reporter. Dessförinnan var jag ledarskribent på Expressen. Men på senare tid har jag varit frilansjournalist, med flera olika uppgifter och uppdrag.
Utifrån mina kunskaper och erfarenheter har jag
skrivit en bok som på ett kortfattat och begripligt sätt
förklarar hur samhällsekonomin fungerar.
är en alfabetisk uppslagsbok som på
ett kortfattat ioch
begripligt sättför
förklarar
hur samhälls
ekonomin
Boken är uppdelad
kapitel
varje
bokstav
i alfafungerar. Här krävs inga särskilda förkunskaper, utan boken kan
läsas av alla som vill veta mer om ekonomi. Den presenterar både
betet. Det är 29 olika
berättelser där så gott som alla
Schücks
fakta och resonemang som gör det möjligt för läsaren att bilda sig
en egen uppfattning.
aktuella ekonomiska
frågor med samhällsanknytning
Var och en av bokstäverna i alfabetet har ett uppslagsord.
Boken börjar med arbetslöshet och bostadsmarknaden, för att
täcks in.
längre fram komma in på ekonomiska tänkare som Friedman och
Keynes. Genus, jämlikhet, migration och tillväxt har sin givna plats,
Meningen är att
jag avslutas
ska ge
läsaren
vägledning
och volymen
med en
beskrivning aven
den österrikiska
skolan.
med hjälp av fakta och resonemang och ge en inblick
i hur ekonomiska makthavare tänker och vad som
JOHAN SCHÜCK
styr deras beslut. Men dit hör också att se hur enskilda
Dialogos
människors förhållanden påverkas av vad som händer
i Sverige och världen.

Schücks ABC

är en välkänd ekonomijournalist
som under många år var samhällsekonomisk krönikör
på Dagens Nyheter. Tidigare var han ledarskribent
på samma tidning och dessförinnan på Expressen.
Numera är han knuten till tv-kanalen EFN, skriver
regelbundet i lantbrukets affärstidning ATL och har
en blogg på johanschuck.se. Han är ledamot i Kungl.
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och har belönats
med Söderbergska journalistpriset i ekonomi.
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