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Familjens projektledare säger upp sig Gunilla Bergensten boken PDF Kvinnor – sluta curla för era män! Det
har talats en hel del om att föräldrar curlar för sina barn, men ingenting om hur kvinnor curlar för sina män.
Sina barns pappor. Gunilla Bergensten vill sätta fart på debatten och har skrivit en ARG bok som handlar om
varför kvinnor blir familjens projektledare och hur man gör när man vill säga upp sig. Så här skriver hon i
inledningen: ”Efter att länge ha irriterat mig på att jag fått en roll jag varken bett om eller ens är lämpad för,
började jag se mig omkring. Och jag upptäckte att jag inte var ensam. Och när jag började prata om det med
andra insåg jag att ämnet inte lämnar någon oberörd. Många, framför allt män, blir provocerade. Men ännu

fler, kvinnor då, förstår precis vad jag menar. Det är rätt skönt att veta att man inte är ensam om sin
frustration.” Familjens projektledare säger upp sig är en väldigt personlig bok, men den skildrar samtidigt en
vardag som de flesta mammor kan känna igen sig i. Gunilla Bergensten beskriver med befriande humor sin
kaotiska tillvaro. Hur hon kämpar för att hålla allt i huvudet, ständigt sliten mellan jobb och familj, och hur
hon, trots att hon har en ”jämställd” man, är ansvarig för familjelogistiken: studiedagar, var galonbyxorna

finns, inköp av sandaler, kalasinbjudningar, presentinköp, biljettbokningar, anmälningstider,
sommarlovsplanering, barnvaktsbokning, tandläkartider, picknickdagar, luciakronor och så vidare i all

oändlighet. Hon ställer också massor av relevanta frågor. Varför blir kvinnan familjens projektledare? Och
varför tycks det alltid ske i samband med barnens födelse? Beror det på att det är något fel på mäns hjärnor?
Eller är männen bara lata? Eller lider de helt enkelt av inlärd hjälplöshet? Det här är en bok för alla kvinnor
som älskar sina män – men som är trötta på att vara familjens projektledare. Gunilla Bergensten skriver med
frustande ilska, humor och skarpsynthet om något som många ”jämställda” kvinnor har skämts över att
erkänna. Hon bjuder på massor av igenkännande skratt. Och dessutom har hon en lösning. 



Gunilla

Bergensten är skribent och arbetar på reklambyrån Forsman&Bodenfors. Innan dess arbetade hon under flera
år som journalist. Hon är mamma till Max, 10 år, och Lilo, 4 år, och gift med Magnus (som helt ärligt tycker
att den här boken är en jättebra idé). Till våren flyttar hon till San Francisco. Gunilla har tidigare skrivit

boken Pappor föder barn. 






Kvinnor – sluta curla för era män! Det har talats en hel del om att
föräldrar curlar för sina barn, men ingenting om hur kvinnor curlar
för sina män. Sina barns pappor. Gunilla Bergensten vill sätta fart på



debatten och har skrivit en ARG bok som handlar om varför kvinnor
blir familjens projektledare och hur man gör när man vill säga upp
sig. Så här skriver hon i inledningen: ”Efter att länge ha irriterat mig
på att jag fått en roll jag varken bett om eller ens är lämpad för,
började jag se mig omkring. Och jag upptäckte att jag inte var
ensam. Och när jag började prata om det med andra insåg jag att
ämnet inte lämnar någon oberörd. Många, framför allt män, blir

provocerade. Men ännu fler, kvinnor då, förstår precis vad jag menar.
Det är rätt skönt att veta att man inte är ensam om sin frustration.”
Familjens projektledare säger upp sig är en väldigt personlig bok,
men den skildrar samtidigt en vardag som de flesta mammor kan

känna igen sig i. Gunilla Bergensten beskriver med befriande humor
sin kaotiska tillvaro. Hur hon kämpar för att hålla allt i huvudet,

ständigt sliten mellan jobb och familj, och hur hon, trots att hon har
en ”jämställd” man, är ansvarig för familjelogistiken: studiedagar,
var galonbyxorna finns, inköp av sandaler, kalasinbjudningar,

presentinköp, biljettbokningar, anmälningstider,
sommarlovsplanering, barnvaktsbokning, tandläkartider,

picknickdagar, luciakronor och så vidare i all oändlighet. Hon ställer
också massor av relevanta frågor. Varför blir kvinnan familjens

projektledare? Och varför tycks det alltid ske i samband med barnens
födelse? Beror det på att det är något fel på mäns hjärnor? Eller är

männen bara lata? Eller lider de helt enkelt av inlärd hjälplöshet? Det
här är en bok för alla kvinnor som älskar sina män – men som är

trötta på att vara familjens projektledare. Gunilla Bergensten skriver
med frustande ilska, humor och skarpsynthet om något som många
”jämställda” kvinnor har skämts över att erkänna. Hon bjuder på
massor av igenkännande skratt. Och dessutom har hon en lösning. 





Gunilla Bergensten är skribent och arbetar på reklambyrån
Forsman&Bodenfors. Innan dess arbetade hon under flera år som
journalist. Hon är mamma till Max, 10 år, och Lilo, 4 år, och gift
med Magnus (som helt ärligt tycker att den här boken är en jättebra
idé). Till våren flyttar hon till San Francisco. Gunilla har tidigare

skrivit boken Pappor föder barn. 
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