Nr.1 mars 2022

Skapa hållbara
marknader

—Processer, förmågor och
kommersiella demonstrationer

FORSKNINGSINFORMATION FRÅN STIFTELSEN IMIT – INSTITUTE FOR MANAGEMENT OF INNOVATION AND TECHNOLOGY

Skapa hållbara
marknader
—Processer, förmågor och kommersiella demonstrationer
Av Thomas
Magnusson,
Ksenia Onufrey &
Viktor Werner

För att nå ambitiösa mål om en hållbar utveckling räcker det inte med teknikutveckling. Det krävs
systemförändringar och det krävs nya marknader. Men hur är det möjligt att skapa dessa marknader?
Vilka processer är centrala, vilka förmågor behövs och vilka mekanismer kan påskynda utvecklingen?
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teknisk lösning har etablerat sig på marknaden. Ofta sker det första marknadsinsteget till ett mindre segment som erbjuder särskilt gynnsamma förhållanden.
I de fall som vi har studerat – biogas och eldrivna tunga fordon – har kollektiv-
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arna får möjlighet att förstå teknikens möjligheter. Det
som skiljer kommersiella demonstrationer från förkommersiella demonstrationer är att de kommersiella demonstrationerna är mer
inriktande på affär. Kommersiella demonstrationer gör det möjligt att formulera möjligheter och hinder för storskalig teknikspridning under affärsmässiga
förhållanden; hur risker, kostnader och vinster kan fördelas mellan olika aktörer

Fig 1: Processer, förmågor och värden i
hållbart marknadsskapande

och vilka förändringar i den operativa verksamheten som krävs för att kunna dra
nytta av tekniken. De kommersiella demonstrationerna resulterar i en kunskapsbas som gör det möjligt att formulera krav i form av institutionella förändringar,
subventioner och satsningar i infrastruktur. De ger en värdefull input till diskussioner och förhandlingar om ansvarsfördelningen; vem som ska göra vad i omställningen. En sådan ansvarsfördelning är en viktig utgångspunkt för företag,
när de utvecklar affärsmodeller som stödjer det nya systemet.

Proaktivt marknadsskapande
Radikala systemförändringar i riktning mot en hållbar utveckling innebär att
existerande marknadspositioner utmanas och omdefinieras. Marknader omskapas och nyskapas i interaktiva processer. För etablerade företag medför detta
både hot och möjligheter. Enskilda företag kan engagera sig proaktivt i marknadsskapande processer för att göra anspråk på en position i framtida hållbara marknader. Här finns ett stort utrymme för tolkning och förhandling och det är möjligt
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att påverka utvecklingen. Vår forskning pekar på hur kommersiella demonstrationer kan påskynda marknadsskapandet. De kommersiella demonstrationerna
gör det möjligt att påvisa värden i nya systemlösningar, och de hjälper också till att
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ange en riktning och skapa förväntningar som motiverar ett utökat engagemang.
Genom att presentera positiva resultat, peka på framtida möjligheter och formulera om hinder till utmaningar, lockar man till sig ytterligare aktörer och utökat
stöd för förändring i den angivna riktningen.
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