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Erika Bellander   
”Creating Winning Flows  
Applied Business Stream Dynamics”  
 

En ny grundläggande syn på 
verksamhetsledning! 
 

Hur skapas vinnande flöden i en verksamhet? Hur kan vi 
förändra verksamheten, klara av utmaningar och leverera ett 
resultat som gör en stolt? Om vi som är chefer visste det skulle 
våra verksamheter alltid vara på topp .  
 

Erika Bellander har tagit fram en djup och sammanfattande bild på 
verksamhetsledning baserat på hennes koncept ”Vinnande Flöden®”, tillsammans 
med mängder av exempel, från både stora och små organisationer. Boken 
innehåller ungefär 230 sidor fyllda med lysande bilder, modeller och verktyg och 
mycket mer, som hjälper dig att förstå hur olika delar hänger samman och 
integreras, och att utveckla din verksamhet på bästa sätt. 
 
Innehållet är användbart för chefer, verksamhetsutvecklare och analytiker, som 
vill få struktur på affärsdynamiken för att leda och utveckla verksamheter på 
2000-talet. Syftet är att skapa en grundläggande och effektiv helhet. Boken är 
även väl lämpad för kurser i organisationsstrategi, utveckling och strukturerad 
ledningsmetodik. 

 
Boken ”Creating Winning Flows - Applied Business Stream Dynamics” är på 
amerikanska och tillgänglig som en förhandsutgåva, den kan beställas som Print 
on Demand, varför leverans sker inom ca 1 vecka, antingen genom PayPal-
knappen eller genom bok@bellwox.se.  
Uppge antalet böcker, ditt namn, företag och ytpostadress, såväl som 
faktureringsadress. Bifoga även ordernummer om du har sådant.  
Färgtryck: 400SEK  (best.nr. BW-0041A) 
Sv/v: 250SEK (best.nr. BW-0041B) 
inkl. moms.  
exp.avg.&porto tillkommer 
 
Kommentarer från läsarna: 

“Alla skulle använda detta i sina företag och organisationer!”,  
Aulikki Lundgren, KeyComAB 
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Moderna verksamheter levererar inte alltid som tänkt?! 
Många känner igen en verksamhet som är komplex och har otydliga processer och brist på långsiktig 
planering. Man har tappat fokus och sina tidigare kunskaper i hur saker egentligen borde göras. Nya 
IT-baserade processer fungerar inte tillfredställande och människor blir förvandlade till marionetter, 
som har höga krav på kreativitet och prestation. Men hur går detta ihop? Traditionellt ledarskap 
fokuserar gärna på enkla lösningar och på att leverera resultat, i regel till cheferna uppåt. Det kan 
ibland gå bra, men inte alltid. Man måste numera även kunna hantera IT-förändringar, samtidigt som 
den mest värdefulla resursen, människor kräver mer uppmärksamhet än någonsin. 

 

Ett koncept som är lätt att ta till sig och lyckas med 
Erika Bellanders koncept grundar sig på naturvetenskapliga rön inom fysiken. Hon har använt sig av 
flödesteori och kaosteori tillsammans med moderna ledarskapsteorier. Med detta som grund har hon 
utarbetat ett nytt sammanhängande koncept som innehåller en grundläggande 
verksamhetsflödesmodell Värdröret, för snabba helhetsbaserade insatser, en förändringsprocess för 
ledningen Värdeväxlaren, samt Värdeturbinen, ett styrkort med en tydlig struktur för att leda, planera, 
mäta och följa upp verksamheten. Konceptet går ut på att ta hand om de olika områden som finns i 
verksamheten och de samband som finns mellan dem samt hur ledningen kan skapa dragkraft genom 
en medveten strategisk process. Den tar också hänsyn till hur människor relaterar, värderar och 
kommunicerar i det dagliga arbetet. Varje ledare kan med detta koncept skapa vinnande flöden i sin 
verksamhet och välja bra lösningar inom bl.a. områdena IT, ekonomi och ledarskap. Det fungerar som 
en startmotor och turbo för kloka företag. Boken kryddar konceptet med hänvisningar till kända 
ledningsteorier, modeller, verktyg och tekniker, t.ex. Lean och Agila metoder, kvalitetsstyrning, PLM 
och mycket mera. 

 

Erika Bellander tar fram nya naturliga och innovativa strukturer 
Erika Bellander har en bred yrkeserfarenhet i botten. Genom sin bakgrund stiftade hon tidigt 
bekantskap med datorer, ledarskap och pedagogik. Erika skapar strukturer som är naturliga, 
innovativa och som fungerar. Hon har följaktligen verkat inom flera områden under årens lopp. Hon 
är utbildad Civ.Ing. inom flyg på Kungliga Tekniska Högskolan, hon har arbetat som akustikingenjör 
och mätt ljud och buller. Hon har verkat som processchef och utvecklat arbetsprocesser i stora företag 
under många år. Det var här hon kopplade på sina teoretiska tekniska kunskaper med människor i 
arbetet. Erika har även undervisat på KTH i verksamhetsutveckling och projektledning de senaste 
åren och boken är ett resultat av föreläsningar och materialet i samband med detta. 

 
 


