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OS i Kina 2008. Pia Sundhage bärs fram i guldstol av sina spelare.
?Vi har vunnit OS-guld!? Efter USAs vinst över Brasilien pratas det i
hela fotbollsvärlden om Pia Sundhage och om att ?hålla fast vid sin
ledarfilosofi?, "njuta av ögonblicket", ?göra varandra bra? och "våga
ta risker".Spela på bästa fot är en ledarskapsbok. En bok om glädje,
passion och positivt ledarskap. Pia Sundhage har skrivit dagbok från

att hon kontrakterades som förbundskapten för amerikanska
damlandslaget i fotboll till att hon leder dem till OS-guld. Där kan vi
läsa hur hennes ledarfilosofi ser ut i praktiken, med spelare och med
ledarteamet. Hur hon hanterar motgångar, skapar lagkänsla och

spelglädje. Pia skriver tillsammans med Elisabeth Solin som också
varit hennes mentor. Elisabeth har återkommande reflektionsavsnitt i

boken där hon lyfter fram olika aspekter av Pias ledarfilosofi,
plockar in det i arbetslivets ledarskap och ger fördjupad kunskap för
både idrottsledare, arbetsledare och alla som vill bli bättre på att leda

sig själva.Boken kan läsas på två sätt. Som en handbok och
inspiration till ett positivt ledarskap, om att göra varandra bra, ta
tillvara olikheterna och att våga - genom Pias tankar och teorier



kring fotbollen och i Elisabeths reflektioner kring Pias
ledarskapsfilosofi och allmänna tankar, råd och tips kring

ledarskap.Boken kan också läsas som en berättelse om vardagens slit
och glädjeämnen för en coach långt hemifrån, berättelsen om ett

dramatiskt fotbollsäventyr med en fantastisk final, med en av vår tids
skickligaste ledare.
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