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Denne bog er udgivet for at takke professor Poul Israelsen for hans man-
geårige indsats i økonomistyringens tjeneste og som en god og hjælpsom 
kollega og mentor for mange af os, der bidrager med kapitler til denne 
bog. Efter mere end 40 års virke på en række forskellige universiteter gik 
Poul på pension i foråret. Vi savner hans daglige gang her på Aalborg 
Universitet, men håber, at vi stadig engang imellem vil kunne overtale 
ham til at berige vores studerende med sin dybe indsigt i driftsøkonomi 
og økonomistyring – og glimrende pædagogiske evne til at gøre det svæ-
re stof levende, vedkommende og forståeligt. 
 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 rol-
le i praksis og som forskningsfelt. Indholdet giver et billede af fagfeltets 
spændvidde og af aktuelle forskningsmæssige og praktiske fokusområ-
der – og den afspejler også Pouls faglige interessefelter. En mængde er-
farne forfattere har bidraget til bogen, og vi håber, at den vil være til in-
spiration ikke blot for økonomistyringspraktikere, men også for de kom-
mende årgange af studerende. Bogen er også skrevet til alle de hundreder 
af studerende, som har nydt godt af Poul Israelsens undervisning gen-
nem tiden. Vi håber, at kapitlerne kan genopfriske gode minder fra stu-
dietiden. 
 Vi lagde planerne for denne bog i efteråret 2015. Selvom vi nok vidste, 
at Poul på et tidspunkt ville lade sig pensionere, så kom det alligevel som 
en overraskelse, at han allerede nu gik med sådanne planer. For at reali-
sere bogprojektet var vi derfor afhængige af mange travle menneskers 
prioriteringsvilje, og det var derfor med lidt bekymring, at vi lagde ud 
med en stram tidsplan. Bekymringerne var der dog ingen grund til, for vi 
mødte usædvanligt stor tilslutning til projektet hos alle, vi talte med, og vi 
har været glædeligt overraskede over, at så mange har kunnet afse tid til 
at bidrage til bogen. Men med bogens formål in mente burde vi måske 
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ikke overraskes. Vi vil gerne rette en stor tak for godt samarbejde til alle 
de personer, der har skrevet kapitlerne til bogen.  
 Specielt vil vi også takke Vibeke Jørgensen, Institut for Økonomi & 
Ledelse, Aalborg Universitet, som påtog sig den omfattende opgave at 
koordinere udarbejdelsen af bogen samt tage sig af opsætningen og kor-
rekturlæsningen. Det er vi meget taknemmelige for. Der skal også lyde en 
stor tak til Jurist- og Økonomforbundets Forlag, hvor redaktionscheferne 
Wilfried Roloff og Torben W. Nielsen fra starten har bakket op om projek-
tet og ydet en stor indsats for at få bogen færdig. Ligeledes rettes en tak til 
Institut for Økonomi og Ledelse samt Center for Industriel Produktion, 
Aalborg Universitet for økonomisk støtte til udgivelsen.  

Per Nikolaj Bukh 
Aalborg Universitet 

Thomas Borup Kristensen 
Aalborg Universitet 
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