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Att analysera och rapportera ekonomi
Från idé till presentation

Att analysera och rapportera ekonomi handlar om vanliga arbetsuppgifter 
för en ekonom: att bygga modeller, genomföra analyser samt skriva och 
presentera rapporter. Boken består av två delar: Ekonomiska modeller och 
rapporter samt Laborationer.

Del ett handlar om hur du bygger modeller, skriver och presenterar 
rapporter. Här förklaras alla moment som gör att du kan komma från idé 
till rapport. Förutom rena färdigheter beskrivs förhållningssättet till att 
skriva och presentera. Till varje kapitel finns övningar och i slutet av boken 
ett facit. Del två består av laborationer där du övar på att komma från 
idé till rapport. Här presenteras även en beskrivning av hur en idé kan 
uppkomma och det kan hjälpa dig att själv få ett uppslag till en rapport. 
Bokens andra del fungerar även som underlag för seminariediskussioner 
om uppsatsskrivande och ekonomisk analys.

Boken förklarar tydligt och enkelt praktiska färdigheter som en ekonom 
behöver i sitt dagliga arbete. Den vänder sig till dig som vill kunna 
bygga modeller för att analysera problem, skriva rapporter och skapa 
presentationer med Excel, Word och PowerPoint och kan användas 
som komplement i introduktionskurser i ekonomi, men även i kurser 
mer inriktade på modellering eller skrivande t.ex. uppsatskurser på 
fördjupnings- och avancerad nivå. Boken kan läsas på flera sätt beroende 
på läsarens färdighetsnivå, såväl som en komplett guide från idé till rapport 
som en uppslagsbok för den som vill ha snabba tips. Att analysera och 
rapportera ekonomi ger läsaren de verktyg som behövs för att lyckas med 
ekonomisk uppsats eller rapport.
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