
Increasing: Economic     Social     Environmental
Efficiency X                  X X
Contribution and Equality              X                  X X
Adaptability X                  X X

Economic                Social              Environmental
Values and Resourcs for                  X X X
coming generations

“..how qualitative 
increases
in the components of 
efficiency.... , strenghten
the values and increases 
the resources for coming 
generations...”  

Källa: Regeringskansliet  2001: Suatainable development; indicators for 
Sweden a first set (en utblick år 2001 med prognos 2030/2050)

`Stärkta värden och ökade resurser för kommande 
generationer…´
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Företag och förvaltningar förväntas bidra till en resurstillväxt och värdetillväxt!
Jag ville veta Vad, Varför, för Vem, Hur, Vilka och När!

Och hur detta kommer att påverka kunskapsläget i den högre utbildningen!

Målet resurstillväxt kan uppnås genom 
effektivisering…
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RESURSTILLVÄXT?

Innovationskapital?
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Studier med ett 
resursperspektiv

Ett försök att medverka till en dialog och ett `nytt´ kunskapsläge om 
hållbarhet, i den högre utbildningen
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Min forskning; första perioden 2004 – 2009

- utifrån ett visst observerat företagsspecifikt fenomen 
formulera ett företagsspecifikt mål, försöka relatera VAD 
och VARFÖR för att sen förklara HUR
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RESURSTILLVÄXT = den viktiga kvalitativa tillväxten 
av resurser för kommande generationer



INNOVATIONSKAPITAL * två definitioner på 4 minuter

* Jag kallar det ”kapital” för att det är medvetandegjort (jfr ”conscious”) d v s inte bara en innovativ tanke utan den har ”kapitaliserats”, d v s 

genom en process omvandlats till en specifik form - som mänskligt socialt-, finansiellt- eller naturkapital.
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"Summan av allt som främjar den utveckling och de förändringar som krävs för att uppnå

innovationsresultat, inom en organisation eller dess bredare nätverksmiljö, för marknadsfördelar.

Dessa består av resurser, processer och förmågor för att utveckla en ständigt utvecklande förmåga

att innovera”.

” Ett företags förmåga att åstadkomma värdefull förändring i övergången från en 
kunskapsbaserad ekonomi till en innovationsekonomi som utnyttjar nya former av humankapital 
såsom fantasi, entreprenörskap och relationer”.



Ett observerat
företagsspecifikt fenomen

Immateriella, oftast oidentifierade resurser
Upp till 90 % av företags värde
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…och två behov som avhandlingen belyser utifrån detta observerade fenomen



Behovet av ny 
kunskap i den 

högre utbildningen 
på 

företagsekonomisk 
grund
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5 (+ 1) snabba om tiden medger; målet RESURSTILLVÄXT omfattar i min forskning!

1 Både kapitaliserade och ej kapitaliserade resurser, immateriella tillgångar
(IP/Goodwill), sociala kontrakt (rättigheter/skyldigheter) etc. etc

2 ; resursernas kvalitativa egenskaper och dessas förväntade NYTTA

3 ; realiserade unika förmågor som förändrar kärnverksamhet( förmåga 
identifieras när en egenskap tillämpas i en viss kontext)

4 ; handlar om nya `innovationer´ och inte /mass-/kopiering  

5 ; tidig fokus på en `utvecklingsmarknad´, en faktormarknad

+ 
I min forskning avgränsat till företagskontext men fullt tillämpbart på andra 
systemnivåer (från partikelnivå till global samhällsnivå)
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Om tiden medger: Ett `nytt´ resursperspektiv på styrning innebar att gå

1 från kunskap till innovationsförmåga genom s k ”kunskapsintegration” genom 
positionering av resurserna – på en utvecklingsmarknad

2 från kompetensutveckling (vad) till strategier (hur besluta, organisera, och 
påverka (leda/styra)

3 från värdering av identifierade tillgångar till klassificering av oidentifierade 
resurser – ett potentiellt innovationskapital *)

4 från teori till praktisk och målinriktad ”framtids-” forskning

5 från linjärt tänkande till systemtänkande; pröva ”ny” teori
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Min forskning; andra perioden 2014 – 2019

- … utifrån målet RESURSTILLVÄXT - analys av 
förändringsprocesser (Holling 1973) (och en 
vidareutveckling av EFQM-modellen)



Resultat. Ett delresultat i s k grundforskning.

Definition av begreppet RESURS

Påverkbart från en ledning,
9 möjliga ledningsstrategier för att uppnå RT

En arbetsmodell för resursbaserad styrning och 
ledning

Förslag till ISO-standard (ISO 55000/55010)

En viss mängd av något specifikt resursslag och med en viss form vid en viss tidpunkt som någon

person kan omvandla till en ny form av samma resursslag (genom exempelvis ny teknik eller ny

kunskap) och personen är medveten (conscious) i det.
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Samt…
…en robust totalmodell för empiriska studier av 
innovation och integrerad strategisk styrning!
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Nästa steg
Införa i högre utbildning…
Organisera forskargrupper / ny form
Visa goda exempel från 
innovatörer/entreprenörer…

Hur gå vidare… debattera, publicera artiklar och böcker, seminarier och konferenser

Plattformar: större forum, sociala media, Strömstad Akademi, Linköpings Universitet 
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Per Staffan Boström
perstaffan@resurstillvaxt.se

0701 32 26 80
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Tidsperspektiv ger legitimitet…

Ganska lycklig barndom i 
Stockholm, lite filosof 
och nyfiken tänkare men 
också moppe-meckare!

Skilsmässa 
och 
uppbrott

Många resor med 
pappa 
innovatören/teknikern
/uppfinnaren mm

Uppväxt i tonåren i 
mammans 
bokhandel

Stort teknikintresse, mc, bilar, hus, intensiva teknikdiskussioner, 
avancerade tekniska projekt på SAAB…

Stort intresse för människor, affärer, många relationer, service… 

Egen teknik/ekonomiutbildning Utbildning/kompetensutveckling, att ta höjd för att leda förändring
(Utvecklat IHM, Påhlmans, ABB och ett tjugotal större utbildningsprojekt)

Hur utveckla och 
mäta 
teknisk/ekologiska
resurser och 
värden?

Forskarutbildning: Hur utvecklas 
ekonomiska och finansiella  resurser och 
värden, på ett hållbart sätt ?

Hur utveckla och 
mäta personliga och 
sociala resurser och 
värden?

Period 1 2000 - 2009 
Resultat 
Lic-rapport?

Ett bokkoncept
2015

Period 2
2015 – 2021 
Avhandling
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