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Huvudtanke 
Resurser är enheter som 

konstrueras kontinuerligt i 
samhället, och de bör behandlas 

därefter. De blir till resurser under 
specifika sociala förhållanden – vi 

kallar den processen för 
Resursifiering

(eng. resourcification).



Resursifiering återfinns i följande 
kontexter

• Den viktigaste kontexten för resursifiering är extraktivism: 
– Exploatering av näringsämnen mineraler och andra ämnen
– Den geologiska epoken Anthropocene synliggör gränserna för 

extraktivism

• Resursifiering fördelas över
– Temporala kontexter: efterkrigstid, den nuvarande pandemin
– Spatiala kontexter: Kiruna, eller ditt garage
– Sociala kontexter:  ett företag, eller en familj



Resursifiering sker under 
specifika förutsättningar

• Resursifiering framkommer ur förändringar i kunskap och  teknologi
(kompassen, ånglokomotivet)

• Resursifiering beror på hur tillgänglig relevant infrastruktur är 
(sophantering, datalagring i molntjänster)

• Nationella och internationella regelverk är instrumentella för laglig 
resursifiering. Denna aspekt innefattar även regelvidrig eller illegal 
resursifiering (Parisavtalet, tjuvjakt)

• Potentiella resurser behöver införlivas i institutionaliserade
värderingssystem: värde-regimer (aktiemarknaden)

• Resursifiering är beroende av en stödjande diskurs,
(gig-ekonomin som ett medel för social integration)



Modaliteter för resursifiering

• Resursifiering bygger på relationer (gener och gensaxen CRISPR/CAS-9)

• Resursifiering bygger på kombinationer: en hybrid (social kunnande 
kopplat till teknisk innovation)

• Resursifiering stimulerar uppkomsten av expertis (återvinning)

• Ekonomisk resursifiering följer inbegriper flera stadier från abstrakt idé 
till, kommodifiering, och kommersialisering

• Resursifiering förutsätter och stärker makt (OPEC)

• Resursifiering aktualiserar frågor om etisk fördelning av 
kostnader kontra nytta (oljeutvinning)



Tidsaspekter i resursifiering
• Resursifiering har många, vitt skilda, ingångar (brist, överflöd, behov, innovation, 

slumpfaktorer, lyckokast)

• Resursifiering är instabilt and tillfälligt (slaveri)

• Ting kan resursifieras, av-resursifieras, och åter-resursifieras (hästar)



Resursifieringsmanifestet manar 
till:

• Resursifieringsstudier

• Resursifieringspolicies

• Resursifieringsetik



Vi utvecklade begreppet resursifiering (Resourcification)
vid Pufendorfinstitute (PIAS), Lunds Universitet, under läsåret 2019-

2020.

Resursifieringsmanifestet är antaget för publicering i tidsskriften
Research Policy.

En uppföljande studie tar upp hur resursifiering är relevant i tre fall 
(gener, avfall, och arbete) som kopplar till de globala 

hållbarhetsmålen. Denna är inne i andra rundan i 
granskningsprocessen i Sustainable Development

Tack!

herve.corvellec@ism.lu.se

mailto:herve.corvellec@ism.lu.se
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