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100 sidor om hur du lyckas som projektledare – nu som e-bok 
 

Nu ger Tundell Salmson audio ut 100 sidor om hur du lyckas som projektledare av Doris Dahlin 
som e-bok. Boken är fylld av praktiska tips och råd för framgångsrik projektledning. 
 
100 sidor om hur du lyckas som projektledare hjälper dig inte bara att strukturera projektet och föra det 
framåt – du lär dig också att manövrera mellan de fällor och oförutsedda händelser som alla projekt 
innehåller. Boken beskriver genvägar att ta och problem som du inte ens behöver få. Doris Dahlins 
erfarenheter är samlade i den här lättillgängliga guiden som passar alla som leder projekt. Boken hjälper 
dig att ha kontroll på läget. 
 

– Projektledning är ett brett ämne, men Doris Dahlin ger i sin bok konkreta råd. Boken innehåller även 
praktiska checklistor, säger Veronica Kesen Tundell, vd på Tundell Salmson audio. 
 
Sagt om boken 
 

Eva Lindstrand: ” Det var ett nöje att läsa boken. Boken har hjälpt mig att på ett enklare och tydligare sätt 
hitta mina vägar som projektledare samt att lösa eventuella konflikter och problem i ett tidigt läge innan 
problemet har blommat upp ordentligt. Jag känner mig tryggare i min roll och förstår nu att allt inte hänger 
på mig utan också på min grupp av medarbetare.” 
 

Peter Rexhammar: ”Boken ger kortfattade beskrivningar och handfasta råd, ingen onödig textutfyllnad 
som i amerikanska managementböcker. Jag har fått en klarare bild av projektledning.” 
 

Ylva Fontell, Dynamo kulturinformation: ”Det direkta och raka tilltalet gör att jag blir sugen på att sätta 
igång direkt med att använda de nyvunna, eller ibland återfunna, kunskaperna. Projektledarboken ger en 
bra sammanställning av alla de där sakerna som man ska tänka på som projektledare – men som ibland 
faller ur minnet.” 
 
Om Doris Dahlin 
Doris Dahlin är en författare som också är en flitigt anlitad kursledare och coach. Under många år har hon 
utbildat chefer på alla nivåer i bland annat ledarskap. Hon har även lång erfarenhet av att arbeta som 
bibliotekarie och med information. Hennes litterära debut var Ockupationsleken (1971). Därefter har hon 
bland annat gett ut den självbiografiska Skammens boning, som blev en stor framgång hos både kritiker 
och läsare. 2012 utkom Drunkna inte i dina känslor som hon skrivit tillsammans med Maggan Hägglund. 
Boken har fått stor uppmärksamhet både i Sverige och utomlands. 
 

”Jag är en ständigt berättande, skrivande människa. Vad jag än gör och upplever skriver jag om det i 
huvudet”, skriver Doris Dahlin på sin hemsida. Läs mer på: http://dorisdahlin.se/  
 

100 sidor om hur du lyckas som projektledare har nyligen släppts som e-bok på Tundell Salmson audio. 
ISBN: 978-91-87141-87-4 För pressbilder och mer information se: www.tundellsalmsonaudio.se/b59.shtml 
eller kontakta vd Veronica Kesen Tundell. Tfn: 08-720 20 80, 0703-02 00 38. 
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