
 

  

 

 

 

 

 

Det omätbaras renässans 
– Jonna Bornemark, professor i filosofi 
 

Distansföreläsning den 2 december 2020 kl. 14:00–15:00 

 

Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem går att 

lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När vårt förnuft bara handlar om 

att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Allt och alla blir 

siffror och det finns inget utrymme för omdöme eller eftertanke. Jonna Bornemarks 

uppmaningar att bjuda mikromotstånd mot förpappringen av mellanmänskliga 

yrken har fått stort gehör över hela landet. 

 

Jonna Bornemark är professor i filosofi, författare och återkommande gäst i 

Sveriges Radio P1:s Filosofiska rummet 

 

 

Krets 4 – Skåne & Blekinge anordnar sedan många år den årliga konferensen 

Skånes (& Blekinges) Ekonomidagar. Konferensen, som brukar gå av stapeln i 

början av december, har för många blivit en tradition och mötesplats i slutet av 

året. 

 

På grund av den rådande Coronapandemin har kretsstyrelsen beslutat att ställa in 

Skånes & Blekinges Ekonomidagar 2020. Som plåster på såren bjuder kretsen nu 

dig som är medlem i Krets 4 Skåne & Blekinge på föreläsningen ”Det omätbaras 

renässans” med Jonna Bornemark. Denna föreläsning skulle varit en del av årets 

program på ekonomidagarna. 

 

Föreningens medlemmar i krets 4 - Skåne och Blekinge deltar kostnadsfritt. 

Medlemmar i övriga kretsar erbjuds ta del av föreläsningen mot en kostnad på 

400 kr.  

 

Styrelsen för Krets 4 Skåne & Blekinge 

 

  



 

 
 

 

 

 

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig. 

Praktisk information 

 

Tid Kursen genomförs på distans 2 december klockan 14:00–15:00.  

  

 

Kostnad 
    

Medlem i Krets 4 – Skåne & Blekinge  Gratis  

Medlem i annan KEF-krets/Icke medlem  400:- 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras. 

Bli medlem Bli medlem på föreningens hemsida www.kef.se 

Anmälan Anmälan görs på www.kef.se senast den 26 november 2020. 

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en 

kollega i stället! Antalet platser är begränsat. Vi förbehåller oss rätten 

att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.  

Förfrågningar Kursinnehåll:  

Henrik Heyman, 070-327 78 66, henrik.heyman@malmo.se 

 

Kursadministrativa frågor: 

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10  

Eva Virtanen, 072-061 70 90 (kl. 8–12) 

medlem@kef.se 

Så funkar det Information och länk till det digitala mötesrummet skickas på mejl 

senast två dagar innan föreläsningen. För att ansluta till webbinariet 

klickar du på länken som du fått i mejlet. Föreläsningen genomförs i 

Zoom. Du behöver inte ladda ner något program eller logga in med 

ditt namn för att delta.  

Anslut gärna ca 10 minuter i förväg så att du kan kontrollera att 

tekniken fungerar! 

Teknisk utrustning 

Du behöver en enhet (dator, läsplatta, mobil) med internet-

uppkoppling samt högtalare eller headset för att kunna lyssna. 

Kamera eller mikrofon är inte nödvändigt.  
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