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"Ibland läser man saker som får ens hjärna att utvidgas i realtid.
Förlåt. Nu använde jag metaforer från det strikt fysiska som om den
världen var den enda verkliga och är det något som Jonna Bornemark
kritiserar i 'Det omätbaras renässans' så är det samtidens fokus på

naturvetenskap och det mätbara som den enda vägen till sanning. Det
jag ville säga var att boken fick mig att tänka nya tankar. Det finns

nästan ingenting bättre." Isobel Hadley-Kamptz, Expressen

"Jonna Bornemark manar oss till motstånd mot pedanterna och
förpappringen. Det slår mig att det kanske finns en parallell här till

punkens uppror." Per Svensson, Dagens Nyheter

"Jonna Bornemarks nya bok är en passionerad uppgörelse med en
kultur som håller på att offra sin själ." Jenny Aschenbrenner, Svenska

Dagbladet

"Om inte Jonna Bornemarks 'Det omätbaras renässans' nomineras till



Augustpriset i morgon ... äter jag upp min linjal.." Björn "Bernur"
Kohlström på Twitter

"Filosofen Bornemark har skrivit en av årets viktigaste böcker: en
uppgörelse med 'pedanternas världsherravälde', det vill säga alla som
vill reducera livet till siffror i prydliga kolumner, och en pamflett för

tillvarons omätbara mystik." Joel Halldorf, Expressen

"En bok som inbjuder till att låta tankarna flyga iväg på jakt efter
översikt och nya perspektiv." Mattias Svensson, Aftonbladet

"Bornemarks bok handlar om det fundamentala icke-vetande som ger
innebörd åt begrepp som omsorg, närvaro och empati." Helena

Granström, Expressen

"Ibland skär en röst genom samtidens larm. En röst som fångar något
väsentligt och formulerar det klart och drabbande på en och samma

gång." Erik Cardelús, Alba.nu

"Halvvägs in i boken tänker jag: 'Detta borde blir årets julklapp' (...)
Jag önskar att alla som kantstötts av samtidens prestationssamhälle,

av mätbarhets och kvalitetssäkringshysteri, får möta denna
uppgörelse med just mätbarhetssamhället." Petra Carlsson,

tidskriften Respons

"Bornemark visar skickligt på hur vi i vår vilja att kategorisera
tillvaron gör den alltmer endimensionell." Lisa Langseth,

filmregissör

Filosofen Jonna Bornemark fortsätter och fördjupar efter sitt
populära Sommarprogram: En kritik av mätbarhetens tidsålder.

Vi lever i en mätbarhetens tidsålder och vi löser våra problem genom
att spalta upp, mäta och kvantifiera. Våra mantran ekar i
styrdokument och på kvalitetskonferenser: effektivitet,

kvalitetssäkring, evidensbasering. Samtidigt ramas våra liv in av
rankinglistor, betyg, kvalitetsindex, pulsmätare och stegräknare.

Tilltron sätts därmed till yttre parametrar som vi tänker oss objektivt
pekar ut den rätta vägen framåt. Vi flyr undan det subjektiva, det
känslomässiga, det tillfälliga och den blotta tron och räknar istället:
siffror, diagram och staplar verkar så mycket pålitligare. Ett resultat
är att utrymmet för den praktiska kunskapen, för omdöme och

situationskunskap blivit allt mindre.

Som lärare har Jonna Bornemark märkt hur användbar filosofin,
idéhistorien och etnologin är för att ge perspektiv på vår egen tid. Så
föddes idén att skriva en bok som tog hjälp av filosofin för att få syn
på några av vårt samhälles centrala karaktärsdrag. Med hjälp av



filosoferna Cusanus, Bruno och Descartes tar hon ett grepp om vår
bitvis alltför välordnade samtid och ger nya perspektiv på såväl

arbetsliv som privatliv.

Jonna Bornemark är docent och lektor i filosofi vid Södertörns
högskola som undersöker förnuftet och existensen. Hon har tidigare

skrivit boken Kroppslighetens mystik om den kvinnliga 1200-
talsmystikern Mechthild von Magdeburg och medverkar regelbundet

i radioprogrammet Filosofiska rummet.
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