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Erhvervsøkonomisk metode Per Bergfors Hent PDF Forlaget skriver: Virkeligheden for mange organisationer
er, at der er alt for mange projekter og analyser, der igangsættes uden nogensinde at høste en gevinst.

Topledelsen sætter alt for mange strategiske retninger, uden at det afstedkommer en forandring, og der er alt
for mange analyser der igangsættes, men går i stå, fordi det er uklart, hvem der er ansvarlige for hvad, eller

hvad tidshorisonten eller den ønskede effekt egentlig er. Erhvervsøkonomisk metode giver læseren et koncept
til at sikre, at de rigtige spørgsmål både stilles inden analysen igangsættes og undervejs i analyseprocessen.
Derved giver analysen grundlaget for, at implementering eller realisering af analysens pointer kan give den
ønskede gevinst. Forfatterne giver de metodiske værktøjer til, at hele analyseprocessen bliver en bevidst
handling af til- og fravalg, fra problemet konkretiseres som det analytiske udgangspunkt for teori og

dataindsamling til analysens konklusioner og forslag til ledelsesanbefalinger foreligger.
Bogen er skrevet sådan, at den kan bruges som opslagsværk i forhold til, hvad du skal være opmærksom på i
de enkelte faser af analyseprocessen, samt hvilke overvejelser du skal gøre dig, inden du datagenerer, under
datagenerering eller efter datagenerering, for at skabe gode konklusioner og ledelsesanbefalinger af høj
kvalitet. Til sidst giver Erhvervsøkonomisk metode et bud på, hvordan en analyses konklusion kan

præsenteres.
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