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Med vänliga hälsningar 

Rudolf Danielsson
projektledare dare

Universiteten 
som tillväxt-
motorer
DARE-projektet har nu passerat 
halvtid av den åttaåriga projekttiden 
(2007-2016). Att projektet pågår un-
der så lång tid är en fördel eftersom 
det tar tid att förändra kulturer och 
utveckla bestående innovationsstöd 
inom två universitet. 
 Även om det finns många svårig-
heter i ett så här komplext projekt 
så är det ändå givande, eftersom vi 
utvecklar nya metoder, verktyg och 
processer för att öka nyttiggörandet 
av innovationer och stärka den 
entreprenöriella kulturen vid våra 
universitet. DARE kan därmed ses 
som en viktig pusselbit för att stärka 
universitetens betydelse för den 
regionala och nationella tillväxten. 
 I det här nyhetsbrevet, som 
också är det första, kommer vi 
att rapportera om vad som är på 
gång, resultat och spinn-offs samt 
övrigt som rör projektet. Några av 
de resultat som utvecklats inom 
projektet och som vi på olika sätt 
kommer att synliggöra under våren 
är bland annat Catch and release, 
Entreprenöriellt lärande, Mötes-
arenor och Verifieringsråd.

mission:  
Att sprida kunskaper  
om entreprenörskap
DARE har påverkat den entreprenöriella kulturen i 100 skolor runt 
om i Sverige. Samtidigt har Luleå tekniska universitet ytterligare 
vässat kompetensen inom entreprenöriellt lärande.

För att stärka det entreprenöriella förhållningssättet hos personalen vid 
LTU har det sedan 2008 utvecklats och genomförts kurser och work-
shops i ämnet. En satsning som gett ringar på vattnet både internt  
och externt. Internt har det visat sig att studenter engagerat sig i fler 
entreprenöriella sammanhang och personal har i större omfattning infört 
förändringar kopplade till entreprenörskap i sin verksamhet. 
 – Samtidigt som vi utbildat personalen har vi själva byggt upp en stark 
genomförandekompetens när det gäller 
lärandet, berättar Mats Westerberg, 
områdesledare för fokusområdet Ett 
entreprenöriellt universitet. Det i sin tur 
har gjort att vi blivit en central aktör i 
Skolverkets nationella satsning på att öka 
den entreprenöriella kompetensen hos 
landets lärare. 
 – Under 2010 och 2011 har vi både 
varit med om att utveckla och själva 
genomfört kurser för över 200 lärare, 
berättar Mats. Tillsammans med Kaarin 
Kivimäki har han turnerat runt i landet 
för att missionera entreprenörskap. En 
lyckad spin-off från arbetet inom DARE!

Läs mer om entreprenöriellt lärande
http://www.ltu.se/research/subjects/Entreprenor-
skap

Mats Westerberg, professor vid 
Entreprenörskap och innovationer, 
Luleå tekniska universitet.
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”Vi blir ett vassare  
stöd för universiteten” 
Mats Falck, områdesledare för fokusområdet Det samverkande 
universitetet har varit med i projektet sedan 2009. Det han framför allt 
insett är att kulturförändringar tar tar tid, ofta längre tid än man tror.

– Nu efter ett halva projekttiden tycker 
jag att man kan se början till ett förändrat 
synsätt kring de frågor som vi arbetar 
med inom DARE, säger Mats Falck.
 Han menar att det är de samlade akti-
viteterna och det långsiktiga arbetet som 
gör skillnad. Det kan ibland vara svårt att 
se direkta resultat av enskilda aktiviteter 
som genomförs inom projektet.
 – Det tydligaste resultatet inom 
vårt fokusområde, vilket jag tror även 
gäller för de övriga, är att vi ökat våra 
kunskaper och blivit effektivare i vårt 
arbetssätt. Vi har helt enkelt blivit ett 
bättre stöd för universiteten när det 
handlar om frågor som rör entreprenör-
skap och samverkan. Det i sin tur gör 
att universiteten ökar sin förmåga att 
leva upp till sina mål och visioner, avslutar han.

Sagt om DARE 
Från styrgruppens ledamöter
Namn: Nils-Olof Forsgren
Befattning: VD, Uminova Innovation

Vad tillför DARE? 
DARE ger unika möjligheter att utveckla 
innovationssystemen vid Umeå universi-
tet och Luleå tekniska universitet. Både 
vad gäller att ge bra stöd till affärsidéer 
och öka intresset för entreprenörskap 
och nyttiggörande vid universiteten.

Önskat resultat 2016
Intresset för entreprenörskap och nyttig-
görande har ökat markant på universi-
teten. Umeå och Luleå har utvecklat bra 
verktyg och processer för att ge bästa 
affärsstöd till nya affärsidéer.

på gång

19 april
Invigning av CSI i Skellefteå 
 I går den 19 april öppnades dörrarna 
för ett unikt samarbete på Campus 
Skellefteå. I STOCK, det arkitekt-
ritade studenthuset i japansk stil, 
sitter nu affärsutvecklare, studenter, 
anställda och företag med ett och 
samma mål – utveckling!

24-25 april
 Samverkanskonferens  
vid Umeå universitet
 Konferensen Åt samma håll vänder 
sig till lokala kontaktpersoner vid 
Umeå universitet och andra som har 
intresse för samverkansfrågor. Det 
utvecklades inom DARE, men ingår 
nu i ordinarie verksamhet vid Enheten 
för näringsliv och samhälle (UmU).

26 april
Nätverksträff vid Umeå universitet
 Nätverket drivs av Karriärcenter vid 
Enheten för näringsliv och samhälle 
och vänder sig till program- eller 
uppsatsansvariga eller andra som 
arbetar med extern samverkan för 
studenter. 

Mats Falck vid Enheten för  
näringsliv och samhälle,  
Umeå universitet.
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Sagt om DARE 
Från ett fokusområde 
Namn: Pär Johansson
Fokusområde: Ett innovations- 
stödjande universitet

Vad bidrar ditt fokusområde  
med till DARE?
Vi arbetar med att få fler forskare och 
studenter vid alla fyra campusorterna 
att ta med sina unika idéer och resultat 
och påbörja resan mot en kommersiell 
marknad.
 
Resultat (spinn-offs) 
du är stolt över?
Att vi nu får extra drivkraft genom de sex kommersialiseringsambassa-
dörerna som kommer att finnas på samtliga av LTU’s institutioner!

Planeringsmöte i projektet, Mats Westerberg 
(LTU), Annika Wikström (Uminova Innovation) 
och Boel Elmroth (UmU). September 2011.

Arbetsmöte vid Centek och fokusområdet  
Ett innovationsstödjande universitet.

Barbro Renkel (Uminova Innovation), Jerry Ando (Acoll Interactive)  
och (Dohi Sweden) i samtal om samverkan i regionen.

Föreläsning vid Entreprenörsveckan.

Håkan Ylinenpää delade ut priset 
Årets avknoppningsföretag 2011 till 
Behaviometrics och Olov Renberg.
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DARE-projektet
DARE är ett innovationsprojekt vid Luleå tekniska universitet och 
Umeå universitet som bidrar till att stärka universitetens roll som 
tillväxtmotorer i regionen.
 Projektet som är en del av VINNOVAs Nyckelaktörsprogram 
pågår 2007-2016 och fiansieras av VINNOVA, Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet.

Mer information om projektet hittar du  
på respektive universitets hemsida. 

http://www.ltu.se/proj/DARE
http://www.umu.se/samverkan/DARE

Vi finns även på Facebook.  
Gå gärna in och gilla oss! 
http://www.facebook.com/dareprojektet


