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Innovationsforskningen har börjat visa alltmer intresse för sportaktiviteter. Exempelvis har idrotts-
evenemang börjat användas som tillfällen där innovationer kan utvecklas och testas. Detta är ett led 
i en utveckling där experimentella situationer skapas i vardagen.

Evenemang som  
laboratorium 
– sporten, staden och sökandet efter innovationskraft

av Karl Palmås

Akademiska studier av industriellt forsknings- och utveck-
lingsarbete har traditionellt fokuserat på sektorer som 
känne tecknats av generösa budgetar och storslagna pro-

jekt. I skenet av de senaste årens intresse för ”snålare” utvecklings-
processer har andra industrier hamnat under luppen. Ett exempel 
är sportindustrin, vars FoU-procedurer verkar ligga helt rätt i tiden. 

Vad är det då som gör sportens värld så attraktiv? För det för-
sta kännetecknas sport-FoU av korta ledtider. Det tar årtionden att 
utveckla en ny flygplansmodell, flera år att uppgradera en bilplatt-
form, men ofta endast månader att utveckla en ny sportprodukt. 
Kort sagt – när det gäller sportprodukter är törsten efter ”det nya” 
viktigare än eventuella säkerhets- och kvalitetskriterier. Av samma 
skäl anses sportindustrin vara ivrig att testa nya teknologier, som 
ofta lånats från mer prominenta högteknologiska sektorer som 
flyg, försvar eller bioteknik. 

Sportens roll i återuppfinnandet av uppfinnandet
För det andra har sportindustrin blivit ett paradigmatiskt exem-
pel på hur användare kan involveras i utvecklingsprocesser. En 
av 00-talets starkaste trender inom innovation management var 
diskussionen om användarledd och ”demokratiserad” innovation, 
och denna utveckling bör man se i en bredare kontext av det som 
sociologen Nigel Thrift (2006) kallar ”the reinvention of inven-
tion”. Ett sätt att förstå detta återuppfinnande av uppfinnandet är 
att företags laboratoriet i stor utsträckning avskaffats, och istället 
ersatts av temporära laboratorier som ligger närmare den tänkta 
användarens praktik. 

Här bör man även väga in den roll som leken kommit att spela 
i samhället. Under merparten av 1900-talet låg leken utanför den 
formella ekonomin; det var någonting man med måttfullhet njöt 
av under sin fritid. Denna fritid var, i sin tur, inriktad på konsumtion, 

och därmed strikt separerad från näringslivets produktiva verk-
samhet. Idag har fritiden och leken alltmer kommit att införlivas i 
näringslivets sökande efter innovation och kreativitet. Det är därför 
ingen slump att aktiviteter som ansågs farligt transgressiva under 
1960-talet idag lyfts fram som kreativa föredömen. 

Detta leder fram till en tredje förklaring till varför sportvärlden 
är intressant i kontexten av ett snålare FoU-klimat. Idrottsaktivite-
ter är ofta kopplade till specifika evenemang och dessa kan verka 
som laboratorier för tester av nya koncept och prototyper. Evene-
mang erbjuder innovationsföretag både synlighet och tillgången 
till en initierad användarbas. De möjliggör också att utvecklings-
processer kan synkroniseras med successiva evenemang, vilket 
skapar tydliga deadlines och möjligheter för snabba iterationer.

Denna princip ligger till grund för Interreg-projektet EVINN – 
eventbaserad innovation – som involverar lärosäten, företag och 
andra intressenter i Aarhus, Göteborg och Oslo. Målet för projektet 
är bland annat att orkestrera innovationsprocesser, inom vilka eve-
nemang ligger till grund för produkt- och tjänsteutveckling. I dags-
läget har projektet redan gett upphov till nya affärer baserade på 
GPS-produkter för segling och under det kommande året kommer 
förhoppningsvis ytterligare idéer att kommersialiseras. 

Hur orkestrera kreativa möten kring idrott?
Under EVINN-projektet har olika ansatser för detta orkestrerande 
av innovation testats. Projektet inleddes med en innovations-
workshop i Aarhus, som hölls 2012 i anslutning till ungdoms-EM 
i segling. Som ett led i strävan att komma användare så nära som 
möjligt stod seglingsklubben Sailing Aarhus som värd för en en-
dagsworkshop. Detta är kännetecknande för den roll som idrotts-
klubbar kan spela i dessa sammanhang. I sin egenskap av ideella or-
ganisationer kan de inte gå in i kommersiella utvecklings processer, 

”Under merparten av 1900-talet låg leken utanför den formella ekonomin; det var 
någonting man med måttfullhet njöt av under sin fritid. Idag har fritiden och leken 

alltmer kommit att inlemmas i näringslivets sökande efter innovation och kreativitet”
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men de fungerar som utmärkta ”magneter” för kompetens och 
engagemang. 

Workshopen, som utgick från en önskelista för vilka innovationer 
som seglingssporten är i behov av, samlade utöver idrottsutövare 
även deltagare från såväl akademi som från lokalt näringsliv. Work-
shopen följdes av en session där deltagarna tilläts erfara sporten 
på nära håll. Den konkreta upplevelsen tillåts alltså spela en vik-
tig roll i EVINNs innovationsprocesser – tanken är att detta skall ge 
företrädare från näringsliv och innovationssystemet en bättre för-
ståelse för marknaden. Upplevelsen syftar även till att helt enkelt 
få aktörer som inte tidigare förts samman att närma sig varandra. 
Här finns alltså en implicit tanke om att dessa workshops kan skapa 
nya kopplingar i de olika parternas relationsnätverk och på så vis 
ge upphov till nya affärer.

Ett annat test av tanken kring event-baserad innovation hölls i 
mars 2013, i anslutning till inomhus-EM i friidrott i Göteborg. Här 
byggde värden, Göteborg & Co, vidare på erfarenheterna från 
Aarhus. Den upplevelsefokuserade ansatsen behölls – halvvägs 
genom workshopen inbjöds deltagarna att uppleva friidrotts-EM 
på plats. Målet med Göteborgsworkshopen var att hålla diskus-
sionen relativt öppen under förmiddagen – det fanns alltså ingen 
representant från friidrotten som presenterade en önskelista på 
lösningar på specifika problem. Istället förmedlades en samling ut-
maningar för friidrotten, vilka förväntades finnas i deltagarnas sin-
nen under erfarenheten av evenemanget. Syftet med detta var att 
hålla diskussionen så öppen som möjligt – finns det möjlighet att 
”överraska” kunden (i detta fall friidrotten) med radikala lösningar 
som den inte visste att den behövde? Följaktligen genererades 
idéer som låg längre från kommersialisering än de som vaskades 
fram i Aarhus. 

En annan slutsats från detta test var att erfarenhetsaspekten inte 
gav samma effekt som i Aarhus. Istället för att strukturera ett möte 
kring ”lågt hängande frukter” som kunde bli affärer – motsvarande 
den önskelista som hade presenterats av seglingens företrädare i 
Aarhus – blev erfarenheten alltför styrande. De idéer som gene-
rerades under workshopen i Göteborg blev utvärderingar eller 
vidareutvecklingar på de lösningar som redan användes under 
inomhus-EM.

Staden som laboratorium
Under inomhus-EM stod det kommunala bolaget Göteborg & Co 
som värd för workshopen och detta är i linje med den roll som 
stadsförvaltningar spelar i försöken att generera innovationer uti-
från sportaktiviteter och idrottsevenemang. Göteborgs tidigare 
erfarenhet på området är betydande. Efter friidrotts-VM 1995 stod 
det klart att kommunen har mycket att vinna på att alliera sig med 
idrottsförbund. Evenemanget blev dyrt för Svenska Friidrotts-
förbundet, men en vinstaffär för staden. Sedan dess har olika 

samarbetsformer utvecklats, i vilka idrottsförbunden står för den 
formella ansökan om att arrangera evenemang och kommunerna 
etablerar bolag som kan sköta de kommersiella aspekterna av eve-
nemangen.

Just sådan organisering av offentlig-privata samarbete är ty-
pisk för en styrning av städer som gått från ”managerialism” till 
”entrepreneurialism”. Som ett led i denna förändring har den ra-
tionalistiska stadsplaneringen av en urban region förskjutits mot 
mer ”spekulativa” försök att skapa platser där något kreativt väntas 
hända. Ett för EVINN närbesläktat exempel på detta är österrikiska 
alporten Schladming, där man investerat i en telekom-infrastruktur 
som möjliggör att platsen används som en testbädd för innovatio-
ner. Schladming blir därmed inte bara intressant för evenemangs-
arrangörer utan också för företag som vill testa sina prototyper på 
besökare. För att återknyta till resonemanget ovan: Schladming är 
en plats som kan omvandlas till ett temporärt laboratorium. 

Skärningspunkten mellan innovation och idrott är i många av-
seenden illustrativ för det samtida sökandet efter nya metoder för 
att generera innovationer. Som vi redan sett kan idrotten utgöra 
ett effektivt sätt att mobilisera intresse och passion hos de använ-
dare som näringslivet alltmer vill närma sig. Dessutom framträder 
rumslighet som en central aspekt av återuppfinnandet av uppfin-
nandet. Experimentella situationer måste, så att säga, äga rum, och 
städer har alltmer blivit delaktiga i skapandet av dessa innovativa 
arenor. 
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