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Produktion og styring Per Nikolaj Bukh Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog er udgivet for at takke
professor Poul Israelsen for hans mangeårige indsats i økonomistyringens tjeneste og som en god og

hjælpsom kollega og mentor for mange af dem, der bidrager med kapitler til denne bog. 

Bogen handler om økonomistyring og spænder fra kapitler om de virksomheds- og samfundsmæssige
betingelser for at styre virksomheder over økonomistyringens teknikker til kapitler om økonomistyringens
rolle i praksis og som forskningsfelt. Indholdet giver et billede af fagfeltets spændvidde og af aktuelle
forskningsmæssige og praktiske fokusområder - og den afspejler også Pouls faglige interessefelter. 

En mængde erfarne forfattere har bidraget til bogen, og de håber, at den vil være til inspiration ikke blot for
økonomistyringspraktikere, men også for de kommende årgange af studerende. 

Bogen er også skrevet til alle de hundreder af studerende, som har nydt godt af Poul Israelsens undervisning
gennem tiden. Vi håber, at kapitlerne kan genopfriske gode minder fra studietiden. 
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