
Kelly Odell aktuell med ny bok om ledarskap
Affärsmannen Kelly Odell är aktuell med en ny bok om ledarskap. Odell kom till Sverige för över 30 år sedan och har gjort en
imponerande karriär i svenskt näringsliv. Nu samlar han sina erfarenheter i boken ”Mänskligt Ledarskap – tio budord för den
(o)fullständige ledaren” som ges ut av Liber.

Kelly Odell är amerikanen som efter prästutbildning i USA och ekonomiutbildning i Sverige gjort en kometkarriär som bland annat vd för Telia
Mobile, Sverigechef för Whirlpool och försäljningsdirektör på både Telia Sonera och Volvo Personbilar.

– Idén till boken om mänskligt ledarskap fick jag när jag själv inte tyckte att jag klarade av att uppfylla teorins nästan orealistiska förväntningar
på hur en bra ledare ska vara. Jag insåg då att ingen människa är fullständig och att framgång som ledare inte handlar om att vara perfekt
och att alltid göra rätt, utan om att acceptera sin mänsklighet. Det är då vi når verklig framgång, säger Kelly Odell som formulerat sin syn på
ledarskapet i tio budord. 

– Budorden är tänkta som förhållningssätt till ledarskapet snarare än en manual. Alla som vill bli bättre ledare kan också bli det. Det handlar
mer om hur än vad vi tänker runt människor, värderingar, motivation, makt och relationer.

I dag arbetar Kelly som föreläsare och utbildare inom ledarskap, förändring och motivation. Han har också fått flera utmärkelser och utsetts till
en av Sveriges mäktigaste invandrare av Veckans Affärer.

Boken finns tillgänglig i fack- och e-bokhandel från mitten av september 2014.
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Liber är en av Nordens största förlagskoncerner. Vi utvecklar, förädlar och distribuerar läromedel, e-läromedel, kurslitteratur och facklitteratur i
syfte att på bästa sätt stödja den lärande individen i skolan, högskolan och i yrkeslivet. Huvudkontoret ligger i Solna på Råsundavägen 18. VD
och koncernchef är Jerker Nilsson.


