
Det kan alla branscher lära sig av showbusiness - ny bok berättar
Kreativitet är idag den mest kritiska resursen i en verksamhet och den största drivkraften för medarbetaren. Men hur leder
man på bästa sätt kreativa människor, projekt och processer? Utifrån 25 års erfarenhet från ledande positioner inom
underhållningsbranschen presenterar Martin Österdahl i boken All Business is Show Business en ledningsfilosofi för den
kreativa eran. 

— När människors kreativitet är den mest kritiska resursen i en verksamhet måste man veta hur människor fungerar, vad som gör att de går
igång på jobbet och blir engagerade. Vi människor är inte rationella utan fattar till mycket stor del beslut utifrån känslor. Vi är inte bara
utrustade med den logiska hjärnan i huvudet utan även med andra former av hjärnor, såväl i hjärtat som i magen. Det är urgammalt
egentligen, att lyssna till sitt hjärta och lita på magkänslan, eller hur?, säger Martin Österdahl.

De värden och modeller som man jobbar utifrån inom showbusiness har Martin Österdahl omvandlat till 12 universella spelregler för ledare i
alla branscher. Personligt och underhållande delar han med sig av insikter och anekdoter från underhållningsbranschen. Läsaren får följa
med in i en värld av musikstudios och tv-program, etableringen av företag som Metro och ZTV samt komplexa projekt som Melodifestivalen och
Eurovision Song Contest.

“Underhållningsbranschen har ägnat decennier åt att utforska den mänskliga själen. Dessutom har den lyckats bygga upp storföretag och slå
mynt av kunskapen det gett. De underliggande värden som finns och dagligen praktiseras i underhållningens värld är kopplade till behov som
är djupt rotade i människans natur. I sina bästa stunder lyckas show business med något som den traditionella industrin, det politiska
etablissemanget och finkulturen sällan lyckas lika bra med: att identifiera sig med ett stort antal individers fundamentalt mänskliga behov i
nuet.“ 
— ur boken

Martin Österdahl är författare och föreläsare med en bakgrund i MTG, som programdirektör på SVT och exekutiv producent för Eurovision
Song Contest 2013 och 2016. Han blev utnämnd till Årets Projektledare 2013, är flerfaldigt belönad med tv-priset Kristallen och vinnare av
priset för Europas bästa underhållning, Rose d’Or, 2016. Martin har tidigare gett ut två spänningsromaner.

Boken utkommer den 4 september 2018.
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