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estradföreläsningarna sprider forskningsbaserad kunskap om 
entreprenörskap till en bredare allmänhet. På det sättet vill vi på Esbri 
öka förståelsen för att entreprenörskap, innovation och småföretagande 
är avgörande för ett utvecklande och hållbart samhälle.

Men Estrad handlar egentligen lika mycket om möten. På samman-
komsterna i Stockholm träffas företagare, forskare, finansiärer, rådgivare, 
policyfolk, studenter och andra som är intresserade av entreprenörskap. 
Och som vi alla vet är möten mellan människor den bästa katalysatorn 
för kreativa samarbeten.

Estrad är en öppen föreläsningsserie, och det är kostnadsfritt att besöka 
föreläsningarna i Stockholm. Estrad går också att se som webb-tv – även 
det kostnadsfritt. Detta möjliggörs av våra finansiärer. Läsåret 2008–2009 
var Tillväxtverket och Vinnova huvudfinansiärer för Estrad. Dessutom 
fick vi stöd från Blackbox och Iva. Tidningen Entreprenör var vår medie-
partner.

På Esbris webbplats hittar du mer information om Estrad, om vem som 
föreläser och när. Passa gärna på att kolla in tidigare föreläsningar via webb-tv. 
Vi finns på: www.esbri.se

Välkommen till Estrad!

Magnus Aronsson
vd för esbri

Helene Thorgrimsson
projektledare för estrad

Huvudfi nansiärer: 

• TILLVÄXTVERKET 
   och VINNOVA

Finansiärer: 

• Blackbox och IVA

Mediepartner: 

• Entreprenör
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Estrad på webben

I vår satsning på webb-tv ingår också andra 
events än Estrad. Du kan till exempel se klipp 
från Sweden-u.s. Entrepreneurial Forum, och 
från vårt mycket uppskattade tioårsjubileum 
som vi arrangerade på Södra Teatern i Stock-
holm 2007.

Precis som tidigare publicerar vi även skrift-
liga referat från alla genomförda Estradföreläs-
ningar. Referaten finns i vår Kunskapsbank på 
webben. Här kan du söka efter din favoritföre-
läsare eller dyka ner i ett ämne du är special-
intresserad av. I Kunskapsbanken samlar vi 
också alla artiklar som har publicerats i vår tid-
ning Entré. Allt som allt handlar det i skrivande 
stund om fler än 1 300 texter om entreprenör-
skap, innovation och småföretagande.

Så, tveka inte, besök vår webbplats redan i 
dag för att ta del av Estrad via webb-tv, och allt 
annat Esbri har att erbjuda. På webben kan du 
även teckna din kostnadsfria prenumeration 
på Entré, och nyhetsbrevet e-Entré.

www.esbri.se

 S
edan vintern 2009 finns Estrad som 
webb-tv. Det innebär att du kan se 
våra populära Estradföreläsningar 
direkt i din dator, när det passar dig 

bäst. Visst, nog tror vi på Esbri att Estrad fort-
farande är som allra bäst ”live”. Då kan man 
ju även ställa frågor direkt till föreläsarna. Och 
framförallt, man får ett riktigt bra nätverkstill-
fälle på köpet. Men när tiden inte räcker till för 
att besöka liveversionen, kan webb-tv vara en 
utmärkt lösning.

För dig som inte bor i Stockholm kommer nog 
webb-tv som en extra glad nyhet. Nu kan du ta 
del av den senaste entreprenörskapskunskapen, 
oavsett om du råkar befinna dig i Hofors, Hong-
Kong eller Hurghada.

Givetvis är Estrad via webben, liksom live-
versionen, helt gratis. Allt du behöver göra är att 
fylla i ett kort registreringsformulär på vår webb-
plats. Redan nu finns ett fullmatat bibliotek med 
intressanta föreläsningar om entreprenörskap, 
innovation och småföretagande att välja mel-
lan. Och fler tillkommer givetvis kontinuerligt. 



koldioxidutsläpp alls. Och ändå borde amerika-
nerna göra ytterligare en halvering. Efter deras 
första halvering är de inte ens på vår nuvarande 
nivå, sa Laestadius.

Snabbväxare mer regelkänsliga

19 november var det så dags för gasellerna att 
göra entré. Det var professor Magnus Henrek-
son, vd för Institutet för näringslivsforskning 
som föreläste på ämnet ”Gasellföretag – Politik 
för snabbväxande företag”. 

Företagens förmåga att växa påverkas bland 
annat av olika institutionella spelregler, som 
skatter och regleringar på arbetsmarknaden. 
Mycket tyder på att snabbväxande företag, så 
kallade gaseller, är känsligare än andra företag 
för hur spelreglerna ser ut. 

– Många menar att lösningen på krisen är att 
vi måste få fler företagare. Det är klart att det 
ligger något i det. Men i ett längre perspektiv 
ligger den verkliga potentialen i de företag som 
växer mycket och snabbt. Det är där jobben 
skapas, och det är det som verkligen är viktigt, 
sa Magnus Henrekson.

– Men av olika skäl nöjer sig många företag 
med att bli halvstora. Den som i globalisering-
ens tid nöjer sig med det, går ofta under. Då är 
det någon annan som blir stor i stället. Det är 
svårt att förbli liten och fortfarande vara kon-
kurrenskraftig.

I resan från liten till stor är sannolikt ett antal 
olika aktörer inblandade: entreprenörer, inno-
vatörer, industrialister, kompetent arbetskraft, 
riskkapitalister, agenter på andrahandsmarkna-
den (så att ägare kan göra exit, antingen på 
börsen eller till annan privat ägare) och kom-
petenta kunder. 

– De här sju aktörerna samverkar på ett kom-
plext sätt. Därför går det inte att komma med ett 
enkelt budskap: ”sänk skatten”. Man måste titta 
mycket bredare än så. Men visst, skattesystemets 
utformning är centralt.

Även spelreglerna på arbetsmarknaden och 
produktmarknaderna påverkar företagens möj-
lighet att växa.

– Det går inte att få ett perfekt system, men 
det gäller att bygga ett ramverk som är så smidigt 
som möjligt för företagens tillväxt. En hel del 
har redan gjorts, det är mycket bättre nu än på 
1970-talet. Och det är mycket bättre i Sverige 
än i till exempel Italien, Spanien eller Tyskland, 
sa Henrekson.

”Samhällsentreprenörskap – vad är det?” 
Frågan ställdes och besvarades av Malin Gawell, 
Bengt Johannisson och Mats Lundqvist på Estrad 

affärsmodeller för att skapa ekonomiskt värde 
i möjligheterna.

En typ av affärsmodeller som det i dag är ett 
skriande behov av, är sådana med miljötänk. Vi 
står nämligen inför stora utmaningar. För mil-
jöns skull måste koldioxidutsläppen minska, och 
samtidigt pockar det ekonomiska krisläget på 
ökad konsumtion. Situationen kräver både fin-
justeringar av befintlig teknik och mer radikala 
lösningar. Det hävdade Staffan Laestadius, som 
föreläste om ”Gröna innovationer” på Estrad 14 
oktober 2008.

Hälften av hälften

Laestadius är professor i industriell utveckling 
på kth. Han intresserar sig för mekanismerna 
bakom teknisk förändring, och konstaterade 
bland annat att klimatförändringarna innebär 
en gigantisk utmaning. De kommer att prägla 
våra industriella och ekonomiska aktiviteter 
under flera decennier framöver.

– Cleantech och gröna innovationer kan inte 
lösa alla problem, men de är en viktig ingång, 
sa Laestadius.

Temperaturhöjningar, krympande isar och 
förhöjda havsnivåer är några av de effekter som 
de ökande koldioxidutsläppen för med sig. Staf-
fan Laestadius konstaterade att vi måste minska 
utsläppen av koldioxid och liknande gaser med 
minst 80 procent.

För att konkretisera vilka nivåer vi måste ner 
till presenterade Laestadius en lösning som 
vid en första anblick verkade enkel. Det gäl-
ler bara att ”ta hälften av hälften, och sedan 
hälften av det”.

Han exemplifierade med bilsystemet. Det för-
sta steget är att minska aktiviteten, det vill säga 
att minska biltrafiken med hälften. Det bör gå 
ganska lätt. Nästa steg är att öka effektiviteten, 
och därigenom halvera bränsleåtgången. Men 
sedan då? Enligt Laestadius är den tredje halv-
eringen den verkliga utmaningen. Den kräver all 
kreativitet, innovativitet och entreprenörsanda 
vi kan uppbåda.

– Klimatproblemet är väsentligt större än 
vad vi vill se. Att ta hälften av hälften, och sedan 
hälften av det, leder fram till praktiskt taget inga 

 M
en hösten inleddes  med ett 
besök från Australien. Kevin 
Hindle, professor i entrepre-
nörskap vid Australian Gradu-
ate School of Entrepreneurship, 

Swinburne University of Technology i Melbour-
ne, Australien, föreläste 17 september 2008. 
Föreläsningstiteln var ”What’s theory worth in 
the real world? – About three recent develop-
ments in entrepreneurship research”

Att blanda in igelkottar i en föreläsning om 
entreprenörskap kan ju vid första anblick ver-
ka lite konstigt. Men det var i alla fall just vad 
Hindle gjorde. Tanken kommer från den grekiska 
poeten Archilochus, via filosofen Isaiah Berlin, 
och innehåller en jämförelse mellan en räv och 
en igelkott.

– Räven kan en massa olika saker. På alla 
språk sägs räven vara listig, den hittar på olika 
saker för sin överlevnad. Igelkotten kan bara en 
sak: rulla ihop sig. Vi forskare tvingas vara rävar, 
vi måste kunna, och hålla på med, en mängd 
olika saker. En dag tröttnade jag på det och ville 
bli igelkott i stället. Då får man hålla på med de 
stora sanningarna, sa Kevin Hindle.

Han har själv varit både entreprenör och 
riskkapitalist, så lite kött på benen borde han 
ha när han utnämner de tre stora frågorna inom 
entreprenörskapsområdet: utvärdering, omgiv-
ning och utbildning.

– Det absolut viktigaste för att lyckas som 
entreprenör är att kunna utvärdera möjligheter. 
Och man måste göra det i samklang med den 
omgivning man befinner sig i. För att vi ska få 
fler entreprenörer är det viktigt med ett system 
för utbildning inom entreprenörskap. Det sys-
temet bör då fokusera på de två förstnämnda 
punkterna.

– Men allt börjar i utvärderingen – det är stjär-
nan i showen. Entreprenörer hittar, utvärderar 
och exploaterar ekonomiska möjligheter i ny 
kunskap. Det handlar om att få något att hända. 
Och för det behövs en väl utvärderad plan.

Här finns också en av skillnaderna mellan 
en förvaltare och en entreprenör. En förvaltare 
ser till att en existerande affärsmodell fung-
erar, medan en entreprenör måste hitta på nya 

  Hösten 2008
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Bland igelkottar och gaseller

Gaseller stöter man på relativt ofta i samband med diskussioner kring 

företagande. Men igelkottar? Jo, faktiskt, Estradhösten 2009 kunde bjuda 

på båda dessa djur. Det handlade också om gröna innovationer och om 

samhällsentreprenörskap. Föreläsare var bland andra Malin Gawell, Mag-

nus Henrekson och Bengt Johannisson.



8 december. Trojkan är redaktörer för en antologi 
som gavs ut av kk-stiftelsen i början av 2009.

I boken medverkar ett tjugotal svenska 
forskare. Tillsammans ger de en rik bild av det 
mångfacetterade samhällsentreprenörskapet, 
ett begrepp som innefattar alla de initiativ som 
är både entreprenöriella och samhällsnyttiga 
på samma gång.

– Samhällsentreprenörskapets rötter går långt 
tillbaka i tiden. En av entreprenörskapsforsk-
ningens anfäder, Joseph Schumpeter, var redan 
1911 medveten om att ekonomin bara är en del 
av samhället, sa professor Bengt Johannisson, 
Växjö universitet och Internationella Handels-
högskolan i Jönköping.

Entreprenörskap som utmanar

Bokens olika kapitel har inordnats i tre delar.  
Filosofie doktor Malin Gawell, Esbri, berättade 
om den första.

– Här finns bland annat ett kapitel om två 
svenska företags sociala engagemang i Kenya.

– I ett annat kapitel behandlas gränsöver-
skridande samhällsentreprenörskap inom häl-
sosektorn. Vi får följa en barnmorska och en 
sjukgymnast som kombinerar offentligt med 
privat, och traditionell medicin med alternativ. 
De måste också brottas med dubbla målsätt-
ningar: att göra det de vill göra och samtidigt få 
det att gå runt, berättade Malin Gawell.

Bokens andra del handlar om initiativ som 
utmanar den rådande ordningen i samhället.

Filosofie doktor Mats Lundqvist, Chalmers 
tekniska högskola, berättade om bokens tredje 
del, som handlar om hur vi kan lära oss mer om 
den här typen av entreprenörskap.

– Samhällsentreprenörskap lämpar sig för 
en interaktiv metod. Vi forskare ska inte hålla 
på med någon form av navelskåderi, utan delta 
i processerna, påverka entreprenörskapet och 
bidra till framtidens lösningar, sa Lundqvist.

Det gäller också att balansera mellan det indi-
viduella/personliga och kollektiva/strukturella. 
Precis som det traditionella entreprenörskapet 
har sina hjältar, har även samhällsentrepre-
nörskapet börjat få sina galjonsfigurer. Putte 
Svensson (Rock City Hultsfred), Björn Söderberg 
(Watabaran) och Karin Stenmar (Dem collec-
tive) är några av dem som ofta lyfts fram.

– Men samhällsentreprenörskapet rymmer 
också årtionden av folkrörelser och aktivism. Det 
får vi inte glömma, sa Mats Lundqvist. ■

w w w . e s b r i . s e
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Kevin Hindle Staffan Laestadius Magnus Henrekson

Bengt Johannisson Malin Gawell

Mats Lundqvist
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kommersialiseringen av offentlig forskning 
och utveckling, och att det är en svag länk i det 
svenska innovationssystemet, sa hon.

I bakgrunden ligger ett antagande om att 
Sverige underpresterar inom entreprenörskap 
och ekonomisk tillväxt baserad på ny kunskap. 
Men denna bild av Sverige ifrågasättas nu av en 
växande skara forskare.

– Exempelvis finns ett antal studier som pekar 
på att det är väldigt svårt att jämföra fou-studier 
mellan länder.

Dessutom missar man att ta hänsyn till nyt-
tiggörande med lång tidsfördröjning mellan 
forskningsresultat och kommersiella applika-
tioner.

Professor Åsa Lindholm Dahlstrand menade 
att debatten om nyttiggörande har kommit att 
handla om skapandet av en struktur som är 
lämpad för att få fram snabbväxande företag 
från teknisk forskning.

I dag har Sverige många företag som växer 
lite, och ett entreprenörskap som är möjlighets-
baserat och inte påtvingat. Trots detta fokuserar 
debatt- och policyaktörer på att vi borde kunna 
göra någonting mer.

– [De menar att] Vi borde kunna utnyttja 
våra satsningar på forskning och teknik, och 
våra satsningar på universiteten, till att skapa 
gaseller, sa Åsa Lindholm Dahlstrand.

Närmare 80 procent av de nya, teknikbase-
rade företag som startas i Sverige i dag har på 
något sätt sitt ursprung i näringslivet. Därmed 
kommer endast cirka 20 procent av de nystar-
tade företagen från universitet och högskolor.

– Hälften av alla nya teknikföretag grundas 
på idéer direkt från det privata näringslivet. 
Det kan vara idéer som en arbetsgivare inte 
vill utveckla, exempelvis för att de vänder sig 
till fel marknader. 

Bredda entreprenörskapet

Föreläsningen 23 april 2009 hade titeln: ”Entre-
prenörskap i spåren av offentlig sektors omvand-
ling”, med undertiteln ”Dagsläge, fallgropar och 
frågetecken.” Föreläste gjorde Malin Tillmar, 
docent vid Linköpings universitet.

Hon efterlyste en breddning av begreppet 
entreprenörskap, som fortfarande ofta får en 
ganska snäv definition i betydelsen företagan-
de. Hon poängterade vidare att det här med 
offentligt kontra privat inte är någon lätt sak. 
Vad pratar vi om när vi gör distinktionen? Pra-
tar vi om vem som finansierar? Om vem som 
har huvudmannaskapet? Eller om vem som 
är utförare?

– Mycket ligger och skvalpar mellan offentligt 
och privat, det finns många blandformer.

Ena halvan av ämnet kulturekonomi, menade 
Stenström, är att förstå vad det kulturella kapi-
talet består av. Den andra halvan är att förstå vil-
ken roll kultursektorn har i samhällsekonomin, 
hur de kulturella näringarna fungerar.

– När jag började på Handels för 20 år sedan 
och sa att jag skulle hålla på med kultursektorn, 
var det många som trodde jag var helt galen. Det 
har svängt ganska mycket nu, den här sektorn 
står för en stor del av tillväxten och handeln 
mellan länder.

En eu-rapport från 2006 visar att kultur-
branschen omsätter mer än dubbelt så mycket 
som bilbranschen i Europa. Karaktäristiskt för 
kultursektorn är den höga andelen egenföreta-
gare, uppemot 60 procent enligt vissa under-
sökningar.

– När jag frågar mina studenter på Konstfack 
hur många som kommer att driva egna företag 
framöver, räcker de flesta upp handen. När jag 
ställer samma fråga på Handels är det fortfa-
rande en minoritet som gör det.

Michael Scherdin är inte bara forskare i eko-
nomi, utan även konstnär. Han är verksam vid 
kth och Uppsala universitet. Just nu är han 
engagerad i ett projekt som går ut på att hitta 
metoder för entreprenörskap och konstnärligt 
forskande. 

– Vad är en entreprenör i praktiken? Är man 
en kreativ förstörare som Schumpeter sa? Är 
man risktagare? Är man en alert person som 
hittar möjligheter?

Scherdin menade att det är viktigt att skilja 
mellan unika idéer och vanliga idéer när man 
pratar om entreprenörskap. Det är två olika 
sätt att arbeta.

– Som konstnär förväntas man göra något 
annorlunda. Men det innebär problem att kom-
ma med unika företagsidéer. Ordinära idéer 
finns det ord, strukturer, ramar och stödfunktio-
ner för. Unika idéer är svårare att förklara. 

Diamanto Politis och Åsa Lindholm Dahl-
strand, båda från Högskolan i Halmstad, före-
läste på Estrad 12 mars 2009. Föreläsningen 
hade titeln ”Kommersialisering av universi-
tetsforskning – Vad vet vi och hur går vi vidare?” 
Ekonomie doktor Diamanto Politis inledde.

– Det har länge förts diskussioner kring 

 E
s t r a d s  v å r s ä s o n g  s ta rta d e 
redan 13 januari med en föreläsning 
av Mats Benner, docent och före-
ståndare vid Forskningspolitiska 
institutet, Lunds universitet. Titeln 

var ”Jakten på ett nytt Google”.
– Det pratas mycket om att akademisk forsk-

ning måste komma till nytta i samhället. Google 
lyfts ofta fram som kardinalexemplet på en 
lönsam innovation som har tagits fram innanför 
universitetets väggar. Hur ser förutsättningarna 
ut för en liknande utveckling i Sverige? Är det 
något vi ens bör eftersträva?

Enligt Benner handlar det om vilket universi-
tetsideal vi vill ha. Ska universiteten hålla sig på 
sin kant och skapa kunskap för sin egen skull, 
eller ska de fokusera på att skapa största möjliga 
nytta för samhället? Ska de vara elfenbenstorn 
eller innovationsfabriker?

– Mitt svar, eftersom jag kommer från den 
fega akademiska världen, är någonstans mitt-
emellan. Och jag tror att det finns en nyttig 
och spännande motsättning mellan den nya 
moderna, proaktiva styrningen av universiteten, 
och den gamla ostyriga modellen.

Benner menade vidare att vi inte får glömma 
det entreprenörskap som ligger utanför det 
akademiska.

– Jag tror att universiteten har en viktig roll i 
det här, men vi får inte överskatta betydelsen av 
akademiskt entreprenörskap. Det är inte där den 
svenska entreprenörskapsutmaningen ligger. Vi 
måste se entreprenörskapsproblemet och det 
akademiska problemet som separata problem. 
Och vi måste se samverkan mellan akademi och 
näringsliv som ett eget problem. Genom att 
fokusera på jakten på ett nytt Google riskerar 
vi att skapa låsningar kring universitetens roll 
i samhället.

Många egna i kulturen

Föreläsningen 10 februari 2009 hade titeln 
”Konst(iga) företag” och handlade om de kul-
turella näringarna. Föreläste gjorde filosofie 
doktor Mikael Scherdin, Uppsala universitet 
och kth, och ekonomie doktor Emma Sten-
ström, Handelshögskolan i Stockholm och 
Konstfack.

  Våren 2009

Googlejakt, sociala normer 
och konstiga företag
Det svenska systemet sägs ofta hamna på efterkälken när det gäller kom-

mersialisering av forskning. Två av föreläsningarna våren 2009 kommente-

rade denna fråga. Det handlade också om entreprenörskap i de kulturella 

näringarna och om tillväxt och sociala normer. Föreläste gjorde bland andra 

Frédéric Delmar, Åsa Lindholm Dahlstrand och Diamanto Politis.
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Företagsmöjligheterna inom den offentliga 
sektorn ökar, menade Tillmar. Men variationer-
na är enorma över landet. Merparten kommuner 
har exempelvis inte hemtjänst i enskild regi.

Det här är viktigt att ha med sig. Det sker 
mycket i Stockholm, men det ser helt annor-
lunda ut i övriga landet.

Den vanligaste modellen för privatisering 
är fortfarande entreprenadmodellen, där kom-
munen upphandlar en privat utförare av till 
exempel hemtjänst. Den andra modellen, som 
ökar stadigt, kallas för valfrihetsmodellen eller 
kundvalsmodellen. Här auktoriserar kommunen 
ett antal utförare som medborgarna sedan fritt 
kan välja mellan.

– Båda modellerna har fördelar och nackdelar 
för brukarna, kommunerna och entreprenörska-
pet. Förhoppningen [med kundvalsmodellen] 
är att det ska bli lättare för små företag, och 
även för kvinnor som är företagare, att ta sig in 
i det offentliga.

Normer påverkar tillväxt

13 maj föreläste professor Frédéric Delmar, em 
Lyon, Frankrike och Institutet för Näringslivs-
forskning, samt Karl Wennberg, Imperial College 
London och Handelshögskolan i Stockholm 
på Estrad. Titeln på föreläsningen var ”Sociala 
normer och företagstillväxt.”

De första företagen som startas i en region 
hittar också de mest gynnsamma marknads-
möjligheterna. Det visar en tysk undersökning. 
I takt med att fler och fler företag startas sjunker 
den marginella kvaliteten.

– Givet att det ser likadant ut i Sverige är det 
inte bara bra med mycket företagande, det finns 
en nivå där för många företag kan vara mindre 
bra för kvaliteten. Ju fler företag som startas i 
en region, desto lägre blir också den förväntade 
intäkten per företag, sa Karl Wennberg.

En mörk fläck inom tillväxtområdet är att 
man ofta bortser från dynamik och föränd-
ring över tiden. Hur förändras företag och hur 
påverkas de av ny information om hur företaget 
fungerar? 

– Vi menar att nya företag inte växer för att 
de vill, eller för att tillväxt är nödvändigt som 
sådant. De växer för att det ger fördelar i form 
av en stabilare lönsamhet. En stor skillnad 
mellan nya och gamla företag, är att de gamla 
nästan inte växer överhuvudtaget, sa Frédéric 
Delmar.

Sannolikheten att ett företag växer kan mätas 
med hjälp av dess ålder och storlek. Det är större 
sannolikhet att företaget går under när det är 
ungt, sedan minskar denna sannolikhet med 
åren. Detsamma gäller i storlek: ju mindre 
företaget är, desto större är sannolikheten att 
det går under. 

– Det intressanta är det omvända: ju yngre 
och/eller mindre företaget är, desto större är 
sannolikheten att det växer. Den sannolikheten 
sjunker sedan med ålder och storlek, inflikade 
Karl Wennberg. ■

Mats Benner

Michael Scherdin

Diamanto Politis

Karl Wennberg

Malin Tillmar

Emma Stenström

Åsa Lindholm Dahlstrand

Frédéric Delmar
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Esbri har sedan 1997 verkat för ett mer entreprenöriellt 

Sverige. Vi tror att om fler lär sig mer om företagandets villkor, 

kommer vi att få starkare och mer innovativa företag.

En av Esbris viktigare aktiviteter är Estrad, föreläsnings-

serien där forskare möter företagare, finansiärer, rådgivare, 

policyskapare och andra med intresse för entreprenörskap. 

Den breda publiken får ta del av färska forskningsrön, sam-

tidigt som föreläsaren får värdefull feedback till sin fortsatta 

forskning. Mötesplatsen är mycket uppskattad av alla parter, 

och en utmärkt plattform för vidare nätverksbygge.

Estradföreläsningarna går även att se i efterhand via webb-

tv. Här kan man se en favorit i repris, eller ta igen ett missat 

tillfälle – enkelt, tillgängligt och gratis. Besök www.esbri.se för 

mer information. I vår Kunskapsbank på webben publicerar 

vi också artiklar om alla genomförda föreläsningar.

Läs mer om Estrad, webb-tv och Kunskapsbanken i denna 

rapport. Här hittar du också sammanfattningar av föreläs-

ningarna läsåret 2008–2009.

Estrad –
mötesplats 
för vetgiriga

www.esbri.se
Tel: 08-458 78 00, e-post: info@esbri.se


