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Esbris övergripande mål är ett mer entre-
prenöriellt Sverige. Vi har varit verksamma 
sedan 1997 och under den här tioårsperioden 
har otroligt mycket hänt. Intresset för entre-
prenörskap och innovation har formligen 
exploderat, oavsett om man ser till forsk-
ningen, utbildningssidan eller det mediala 
intresset. Vi hoppas och tror att Esbris verk-
samhet har bidragit till denna utveckling, 
och vi kommer att fortsätta jobba för ett mer 
entreprenöriellt Sverige i världen!

I den här skriften kan du läsa om några av 
de aktiviteter som Esbri har genomfört hittills. 
Hör gärna av dig om du har idéer inför kom-
mande år! 

trevlig läsning önskar
Magnus, Åse, Helene och Jonas

Det är vi och ni
som är Esbri

 D en i särklass vanligaste  frågan 
som vi har fått genom åren är: ”Hur 
många är ni egentligen på Esbri?” 

Vårt svar brukar börja: ”Ja, det beror lite på 
hur man räknar...”

I år är det vi som syns på bilden som utgör 
kärntruppen. Tre av oss, Magnus, Åse och 
Helene, har arbetat tillsammans i nästan 
tio år, medan rookien Jonas ”bara” har varit 
Esbriare i sju år. Först som frilansande jour-
nalist, numera som heltidsanställd.

Utöver oss finns ett tiotal personer som är 
involverade i olika projekt, och ett större nät-
verk där bland annat många av världens duk-
tigaste forskare inom området ingår. Esbri 
samarbetar till exempel med den prisbelönta 
Dianagruppen och det internationella gem-
konsortiet. Men nätverket innefattar mycket 
mer än bara den akademiska världen.

Oavsett hur många personer vi har varit på 

kontoret har idén alltid varit densamma: att 
sprida forskningsbaserad kunskap om entre-
prenörskap, innovation och småföretagande 
till en större skara. På prenumerantlistan till 
vår tidning Entré, som besökare på Estrad-
föreläsningarna och på våra övriga aktiviteter 
hittar man alla kategorier av människor. Före-
tagare trängs med riksdagsledamöter, rådgi-
vare, studenter, kommunalpolitiker, forskare, 
offentliganställda, policymakare, pensionärer 
och en massa andra människor med entre-
prenörskap som gemensamt intresse. Och det 
är just detta som vi på Esbri tycker är så kul.

Forskning är inte en angelägenhet för bara 
forskare. Många av de resultat som kommer 
fram kan ligga till grund för viktiga beslut, 
såväl inom politikens värld som hos en 
enskild företagare. Med tanke på det gensvar 
och den entusiasm som vi har mött tror vi att 
ni håller med oss!

Texter: Jonas Gustafsson och Åse Karlén
Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB
Design: www.brunzelldesign.se
Omslagsfoto: www.niclasbrunzell.com
Tårta: www.tartverkstan.se

Denna jubileumsskrift ges ut av Esbri (Institutet för 
entreprenörskaps- och småföretagsforskning) i juni 
2007. Besök gärna: www.esbri.se för mer information.

Från vänster till höger:  
Magnus Aronsson - vd 
Åse Karlén - redaktör  
Helene Thorgrimsson - projektledare 
Jonas Gustafsson - redaktör
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Gustaf Lindencrona, Kung Carl XVI Gustaf och Leif Lundblad knyter en knut för Esbri 5 juni 1997

 E sbri smög igång verksamheten 1996 
efter en donation från uppfinnaren 
och superentreprenören Leif Lundblad 

(läs mer om honom på sidan 8). Han är bland 
annat pappa till sedelutmataren som sitter 
i bankomater runtom i världen. Lundblad 
tyckte att Sverige behövde ett fristående och 
privat forskningsinstitut med inriktning på 
entrepenörskap. I samma veva passade han 
på att inrätta en ny professur vid Stockholms 
universitet: Leif Lundblads professur i entre-
prenörskap och småföretagande.

Magnus Aronsson rekryterades som vd 
och 5 juni 1997 var det dags för den officiella 
invigningen. Kung Carl xvi Gustaf knöt ihop 
ett band från näringslivet (representerat av 
Leif Lundblad) och ett från akademin (repre-
senterad av Stockholms universitets dåva-
rande rektor, Gustaf Lindencrona). Denna 
symbolhandling har varit vägledande för 
Esbri sedan dess. Vi står med ett ben i vardera 

Ung och oförstörd:  
Magnus Aronsson 1997

Professor Björn Bjerke

Så började det...

läger och fungerar som mäklare av kunskap i 
båda riktningarna.

Invigningen skedde i samband med sym-
posiet ”Att skapa tillväxt och nya jobb”. Bland 
talarna fanns David Birch, Carin Holmquist, 
Per Davidsson, Bo Hedberg, Solveig Wikström 
och  Gunnar Eliasson.

1999 hittade man äntligen rätt kandidat för 
Lundblads professur: Björn Bjerke. Han var 
innehavare av professuren till och med 2002 
och delade under den perioden sin tid på 
Esbri och Stockholms universitet. 2005 bytte 
professuren namn till Leif Lundblads profes-
sur i internationell affärsverksamhet och flyt-
tades till kth. I dag är Pontus Braunerhjelm 
innehavare av professuren.

Esbri är oberoende av ekonomiska, poli-
tiska och religiösa intressen. Genom åren har 
verksamheten finansierats av såväl privata 
som offentliga medel. 

»Jag kan inte nog understryka vikten av kun-
skapsspridning om entreprenörskap. ESBRI 
spelar en oerhört viktig roll när det gäller att 
överföra forskningsresultat till policynivån.«

Jöran Hägglund 
Statssekreterare på Näringsdepartementet

»Sedan starten för 10 år sedan har ESBRI 
fungerat som det svenska navet för spridning 
av information om entreprenörskapsforskning. 
Genom sina tidningar, nyhetsbrev och föreläs-
ningar så har kontakten mellan oss forskare och 
en intresserad allmänhet blivit väsentligt mycket 
bättre. ESBRI fyller en viktig roll i det svenska 
forskarsamhället.«

Professor Johan Wiklund 
Internationella Handelshögskolan i Jönköping

»För mig som verkar som praktiker i olika delar 
av akademin och innovationssystemet utgör 
ESBRI en ovärderlig källa till kunskap om rele-
vant och aktuell entreprenörskaps- och innova-
tionsforskning. ESBRI är något så unikt som en 
oegennyttig nyttiggörare av vetenskap. Detta är 
av oerhört stor betydelse för det svenska innova-
tionssystemet.« 

Docent Carl Johan Sundberg  
Karolinska institutet

Professor Pontus Braunerhjelm

Röster om ESBRI
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1996

1997
1997 • Invigning 
med Kungen
Esbri invigs formellt av 
kung Carl XVI Gustaf i 
samband med symposiet 
Att skapa tillväxt och nya 
jobb, 5 juni 1997.

1998

1999

2000

2001

1996 • Esbri bildas 
Esbri smygstartar 
hösten 1996 genom 
en donation av den 
svenske uppfinnaren 
och entreprenören 
Leif Lundblad.

1997 • Första Estrad 
Estradföreläsningarna, 
som då hette Forskare om 
entreprenörskap och små-
företag, drar igång med 
professor Bill Gartner som 
premiärestradör.

1998 • Första workshopen
Esbris workshop för entreprenörskaps-
lärare hålls för första gången 1998. 
Här får lärare inom ämnet chansen att 
skaffa sig nya erfarenheter, lära och 
inspireras av varandra. Workshopen 
har arrangerats årligen sedan dess  
och tioårsjubilerar 2007.

1999 • Diana bildas
 Forskningsprojektet Diana, som 
fokuserar på kvinnors företagande, 
bildas 1999 av de fem amerikan-
ska professorerna Candida Brush, 
Nancy Carter, Elizabeth Gate-
wood, Patricia Greene och Myra 
Hart. Esbri hjälper dem att ta fram 
en logga, ge ut en bok och starta 
en webbplats.

2001 • e-Entré lanseras
Tidningen Entré får en lillasyster i form 
av det elektroniska nyhetsbrevet e-Entré, 
som kommer ut med tio nummer per år.

Röster om ESBRI

2001 • Första 
Movements
Movements of Entrepreneurship 
är en serie publikationsworkshops 
som initieras av Daniel Hjorth 
och Chris Steyaert. Movements 
har hållits fyra gånger, och varje 
workshop har resulterat i en bok. 
Serien inspireras av de fyra ele-

menten, den första Movementsworkshopen 
hade temat ”vatten”.

2001 • Entré får 
ny form – igen
Entré får återigen 
nytt formspråk. 
Nr 4-2001 är det 
första med den 
nya layouten. 

2000 • Entré får ny 
form och nytt namn
Från och med nr 3-2000 
får Esbris tidning nytt 
namn: Entré – Forskning 
om entreprenörskap och 
småföretag. I samband 
med detta görs också 
formen om.

2000 • GEM
Esbri blir svensk partner i 
forskningsprojektet Global 
Entrepreneurship Monitor, 
GEM, som kartlägger 
entreprenöriell aktivitet i 
över 40 länder.

1997 • Första 
numret av tidningen
Esbris tidning, som då 
hade namnet Forskning  
om entreprenörskap & 
småföretag, ges ut för för-
sta gången hösten 1997.

»Of 19 Entrepreneurship Forums catalyzed aro-
und the world by the International Trade Admi-
nistration, I am delighted to reiterate that the 
Sweden–U.S. Entrepreneurial Forum of 2006 
was the best one we have done yet.«

Randy Mitchell 
United States Department of Commerce, 
International Trade Administration

»Congratulations to ESBRI on their 10th 
anniversary. ESBRI has been an essential 
partner to the Diana Project’s ability to advance 
knowledge about women’s entrepreneurship 
in many countries around the world. We very 
much appreciate all their help and support over 
the years.«

Professor Patricia Greene 
Babson College, USA

»I have enjoyed the many [Movements] confe-
rences organized by ESBRI, resulting in a num-
ber of edited volumes. These convivial occasi-
ons gave me an opportunity to meet researchers 
doing projects from a variety of perspectives, 
broadening my views.« 

Professor Howard Aldrich  
University of North Carolina, USA
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2002

2003

2004

2005

2006

2007

2002 • Ny logotyp
Esbri tar fram en ny logga 
lagom till femårsfirandet.

2002 • Fem-
årsjubileum
30 maj 2002 firas 
Esbris första fem 
år med en talardag. 
Svenska och utländ-
ska praktiker och 
teoretiker talar om 
framtidens entrepre-
nörskap.

2003 • Flytt till Saltmätargatan 
Esbri flyttar från Frescati Hage vid Stock-
holms universitet till de nuvarande loka-
lerna på Saltmätargatan 9 i Stockholm. 
Här sitter vi tillsammans med SSES, 
Sife Sverige och Venture Cup Öst.

ENTREPRENÖRSKAP INNOVATION SMÅFÖRETAG 2 2007

40 NUMMER (OCH EN BILAGA)
entre2-07.indd   1

2007-06-03   22.04.17

2007 • Estrad 100
Den 100:e Estradföreläsningen hålls 
11 juni 2007. Medverkar gör flera av 
tidigare års favoritföreläsare.

2007 • Tioårsjubileum
Esbri tioårsjubilerar 2007. 
Det firas hela året, men 
speciellt i september med 
officiell fest.2003 • Ny webbplats Esbris webbplats 

får nytt utseende och samtidigt uppdate-
ras innehållet avsevärt, bland annat med 
Kunskapsbanken som i dagsläget innehål-
ler över 1 000 texter om entreprenörskap, 
innovation och småföretagande.

2005 • Tillskott i Esbrifamiljen
Esbris redaktör Åse Karlén blir mamma 
till Majken, som tidigt blir en hängiven 
läsare av Entré.

2004 • Första Forumet 
The Sweden – U.S. Entrepreneu-
rial Forum hålls första gången 22 
november 2004. Forumets syfte 
är att öka kunskapsutbytet mellan 
Sverige och USA kring viktiga 
entreprenörskapsfrågor. Forumet 
har hållits varje år sedan dess.

2007 • Entré nr 40
Entré nr 40 kommer 
ut i juni 2007.

»ESBRI facilitated our ability to communicate 
our research, discuss the issues and raise the 
visibility for research on women’s entrepreneur-
ship not only in the Nordic Countries, but world 
wide.«

Professor Candida Brush 
Babson College, USA

»ESBRI helped to bring an international dia-
logue about entrepreneurship scholarship to 
the forefront among academics, public policy 
makers and entrepreneurs. I found that my 
involvement in ESBRI helped me to see how 
academic ideas can be thoughtfully transformed 
into useful policy and practice.«

Professor Bill Gartner 
Clemson University, USA

»Over the last 10 years ESBRI has done it all:  
It has supported basic research on entrepreneu-
rial behaviour, launched a highly-regarded book 
series, and provided Stockholm and Sweden 
with lectures and newsletters that translate the 
basic research into practical principles for  
starting and running entrepreneurial ventures.« 

Professor Kelly Shaver  
College of Charleston, USA

2006 • Första Dianasymposiet
22–23 maj 2006 hålls The 1st 
Global Symposium on Growth 
Strategies for Women Entrepre-
neurs. Konferensen är en del i 
Dianaprojektet och kommer att bli 
ett återkommande Esbrievenemang. 
2007 års upplaga hålls i december.

2006 • Magnus börjar blogga
31 mars 2006 publicerar Esbris vd 
Magnus Aronsson sitt första blogg-
inlägg på esbribloggen.blogspot.com
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Frédéric Delmar 
arbetade på Esbri 
1997–2001 och är 
i dag professor vid 
EM Lyon i Frankrike.

1 november 2005 
föreläste docent 
Saras Sarasvathy, 
USA, om The entre-
preneurial method: 
Unleashing the 
potential of human 
nature.

Amerikanska profes-
sorn Kelly Shaver har 
hållit flera uppskattade 
föreläsningar, till exem-
pel 18 maj 2000 på 
temat Still More They 
Didn’t Teach You in  
Business School.

Kunskapsspridning är      Esbris kärna

Röster om ESBRI

»Det har varit kul och intressant att på ett lätt-
tillgängligt och enkelt sätt kunna följa vad som 
hänt inom entreprenörskapsforskningen. Att 
delta i seminarierna har gett mig kontakter och 
en känsla av att få kontinuerlig uppdatering av 
utvecklingen.« 

Elisabet Mohammar 
Vd Rokvox

»På Estrad-sammankomsterna träffar man alla 
som är aktiva inom uppfinnar-, innovations-, 
och entreprenörskapsområdet. De är de enda 
arrangemang som jag känner till där man 
regelbundet kan träffa ett så stort och komplett 
nätverk med inflytelserika personer inom entre-
prenörskapsområdet.«

Hannes Dernehl 
Student vid Handelshögskolan i Stockholm

»Det jag förknippar med ESBRI är framför allt 
hur väl man lyckats att med relativt små resur-
ser bli en effektiv brygga mellan forskning och 
praktik genom den alltid välbesökta och högkva-
litativa föreläsningsserien Estrad samt genom 
tidningen Entré.«

Professor Per Davidsson 
Queensland University of  
Technology, Australien

 E n stor del av forskningen om entre-
prenörskap, innovation och småföre-
tagande har praktiska implikationer 

för entreprenörer, företagsrådgivare, policy- 
folk och politiker. Problemet är bara att forsk-
ningsresultaten sällan tränger utanför akade-
min. Detta har Esbri ändrat på, genom flera 
starka aktiviteter.

Ända sedan starten 1997 har kunskap spri-
dits genom den öppna föreläsningsserien 
Estrad och tidningen Entré. Några år senare 
breddades portföljen med det elektroniska 
nyhetsbrevet e-Entré och webbplatsen  
www.esbri.se – vars Kunskapsbank lagrar 
forskningsbaserade texter om entreprenör-
skap, småföretagande och innovation.

Kunskap till tusen
Varje år publicerar Esbri fyra nummer av 
Entré och tio nummer av e-Entré. Vi arrang-
erar också tio Estradföreläsningar per år. I 
den sökbara Kunskapsbanken finns i dags-
läget över 1 000 texter, och siffran ökar hela 
tiden.

Syftet med Estrad är att låta aktuella fors-

kare presentera sina resultat för en bred 
publik. Estrad utgör också en utmärkt mötes-
plats för alla som är intresserade av entrepre-
nörskapsfrågor.

Föreläsningarna genomförs i centrala 
Stockholm, men sedan några år tillbaka 
finns det också möjlighet att ta del av dem 
via webbsändningar. Antingen i realtid, eller 
i efterhand. Livesändningarna har fördelen 
att man kan ställa frågor till föreläsaren via 
en chattfunktion, eftersändningarna kan man 
å andra sidan se när det passar en själv.

93 pigga Estradörer
Efter varje föreläsning producerar Esbri ett 
referat som läggs ut på webben. När läsåret 
är till ända samlar vi de tio referaten i en rap-
port.

Hittills har vi haft nöjet att presentera 93 
olika forskare på vår Estrad. Största favoriten 
är Frédéric Delmar som faktiskt har föreläst 
hela sex gånger. Howard Aldrich, Per Davids-
son, Carin Holmquist och Bengt Johannisson 
följer hack i häl – de har föreläst fem gånger 
vardera.

p  Hittills har Esbri gett ut fem 
Estradrapporter med referat från 
läsårets samtliga föreläsningar.
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Kunskapsspridning är      Esbris kärna

»Som forskare är det viktigt att finna ett forum 
för att nå ut med sina forskningsresultat till en 
bredare publik. /.../ Både artikeln i Entré om min 
avhandling och seminariet jag hade på Estrad 
har lett till att människor som annars inte skulle 
ha tagit del av min forskning har kunnat göra 
det.«

Filosofie doktor Pernilla Andersson 
Stockholms universitet

»ESBRIs insatser för att sprida kunskap om 
entreprenörsforskning kan inte överskattas. De 
fyller en utomordentligt viktig funktion som så 
ofta hamnar i skymundan, nämligen att samla 
ihop och kommunicera ut forskningsresultat 
till användare utanför den egna akademiska 
kretsen.«

Professor Magnus Henrekson 
Institutet för Näringslivsforskning

»Vi använder artiklar från Kunskapsbanken (ofta 
såna som publicerats i Entré) som underlag för 
ett Open Space Technology-seminarium som vi 
kör i två av våra kurser. /.../ Nivån på artiklarna är 
precis lagom och bredden gör att det alltid går 
att hitta företrädare för olika åsikter, vilket stimu-
lerar till diskussioner bland studenterna.« 

Teknologie doktor Anna Bergek 
Linköpings universitet

Några av de största publiksuccéerna stod 
Saras Sarasvathy, Magnus Klofsten samt Fré-
déric Delmar tillsammans med Mikael Sam-
uelsson för. Om man räknar med distans- 
orterna tog 297, 257, respektive 248 personer 
del av deras föreläsningar. Totalt har cirka 
13 000 personer deltagit i Estrad genom 
åren.

Trångt om saligheten var det också 11 
juni 2007. Då genomförde vi den hundrade 
Estradföreläsningen under festliga former. 
Lokalen var full, publiken peppad och på sce-
nen trängdes nio framstående professorer.

De berättade bland annat om sin syn på 
utvecklingen inom entreprenörskapsfältet 
under de senaste tio åren och siade även om 
framtidens viktigaste forskningsfrågor.

Din Entré till forskningen
Bakom varje publicerad doktorshandling lig-
ger ungefär fem års intensivt arbete. Ändå är 
det få avhandlingar som läses av någon utan-
för den närmaste kollegiala kretsen. Bland 
praktiker vågar vi påstå att få har tid att läsa 
ett avhandlingsarbete från pärm till pärm.

Därför är det tur att Entré finns. I tidningen 
skriver vi om aktuella doktorsavhandlingar, 
licentiatuppsatser, böcker, rapporter, artiklar 
och konferenser inom området entreprenör-
skap, småföretagande och innovation. Artik-
larna är korta och innehåller de viktigaste 
resultaten från forskningen. Den som sedan 
vill veta mer kan själv kontakta forskaren, i 
anslutning till varje artikel finns en mejl- eller 
webbadress.

Tidningen ska helt enkelt vara en entré till 
forskningsområdet. Upplagan är 15 000 exem-
plar, språket är svenska och Entré sänds kost-
nadsfritt till prenumeranter över hela Norden. 
Den bilaga som du just nu läser skickades ut 
tillsammans med Entré nr 2 2007 – det 40:e 
numret sedan starten 1997.

I de flesta numren av Entré har vi, vid sidan 
av de kortare artiklarna, också ett par längre 
artiklar om ett visst tema. I anslutning till 
dessa listar vi också en mängd tips om fort-
satt läsning inom det specifika ämnet. Några 
exempel på teman som vi har belyst genom 
åren är: Företagsamma miljöer, Forskare är 
inga superhjältar, Innovation, Entreprenö-

ren genom tiderna, Gränslöst företagande,  
Familjeföretag och Akademiskt entreprenör-
skap.

Ytterligare kunskapande
Sedan 2004 är Esbri en av arrangörerna till 
The Sweden-u.s. Entrepreneurial Forum. Det 
är ett årligt evenemang där svenskar och ame-
rikaner utbyter kunskap om entreprenörskap, 
med fokus på finansiering. 2001 inledde Esbri 
ett samarbete med det amerikanska forsk-
ningsprojektet Diana som har resulterat i en 
rad internationella konferenser och sympo-
sier. Sedan 2000 är Esbri också ansvarigt för 
den svenska delen av gem  som varje år tar 
tempen på de entreprenöriella aktiviteterna 
i ett 40-tal länder. 
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 E n t re p re n ö re n  Leif Lundblad la 
grundplåten till Esbri för tio år sedan. 
Idén var att bidra till ett mer entrepre-

nöriellt Sverige genom att sprida forsknings-
baserad kunskap om entreprenörskap, och 
även utbilda på området. Och han menar att 
idén har lyckats.

Att göra det möjligt för Esbri att starta var 
i sig en entreprenöriell handling. Den här 
typen av privata forskningsinitiativ var inte 
vanliga i Sverige för tio år sedan – de är för-
resten fortfarande ganska sällsynta.

Men Esbri var långt ifrån Leif Lundblads 
första entreprenöriella äventyr. Han kallar 
sig själv för serieentreprenör och har aldrig 
haft ett vanligt jobb. Sitt första företag star-
tade han vid 17 års ålder. Sedan dess har det 
bara rullat på: ett tiotal företag i branscher 
som radio/tv, trädgård och fasadtvätt, och 
över 390 patent, står på meritlistan. Hans 
mest kända uppfinning är sedelutmataren 
till bankomater.

– Jag kan inte låta bli att hela tiden se nya 
möjligheter, säger Leif Lundblad som i dag 
bland annat driver företagen Banqit och 
Nybohov Invest.

I Banqit har han utvecklat och lanserar en 
helt ny bankautomat för lokal återvinning av 
sedlar. Butikerna fyller maskinen med sedlar 
åt banken genom att mata in sina dagskas-

sor, och två uttagsautomater är kopplade 
till förrådet av sedlar. Leveranser av den nya 
bankautomaten är igång både i Sverige och 
i Spanien.

– Det här projektet är mitt största hittills 
och kan vara grunden för ett nytt miljard-
företag, säger Lundblad.

Ett av hans tidigare projekt var alltså att ta 
initiativet till att Esbri startades. Han tyckte 
att det behövdes någon som spred kunskap 
om entreprenörskap, innovation och små-
företagande i det svenska samhället.

– Tanken med Esbri är att både ta fram och 
sprida kunskap som kan användas för att för-
bättra entreprenörskapet. Att öka förståelsen 
för entreprenörskap och få folk i allmänhet att 
använda det i sin dagliga verksamhet. Här tror 
jag att vi har fyllt en viktig funktion

Leif Lundblad menar att Esbri har fungerat 
som en katalysator för entreprenörskapet i 
Sverige. Inte minst när det gäller kunskaps-
spridningen.

– De senaste åren har intresset för entre-
prenörskap växt. Det har blivit en väldig fart! 
Alla universitet och högskolor ska ha forsk-
ning och framför allt utbildning i entrepre-
nörskap.

Han tycker också att klimatet för att driva 
företag har förändrats sedan han själv var 
nybörjare på området. Kanske kan Esbri ta åt 

sig en liten del av äran för den förändringen?
– Det har blivit accepterat med entrepre-

nörskap, rentav något fint. Och det har blivit 
accepterat att lyckas. Snart kanske det även är 
okej att misslyckas. Det är viktigt, man lär sig 
mycket på att göra fel, säger Lundblad.

Men han pekar också gärna på områden 
där han menar att det finns mer att hämta. 
Det gäller inte bara inom företagsvärlden.

– Det behövs mer entreprenörskap inom 
alla områden. Jag skulle gärna se en mer 
entreprenöriell politik, sättet att driva ett land 
skulle kunna effektiviseras en hel del. Likaså 
sättet att bedriva undervisning. Rent generellt 
tror jag att ett utvecklat entreprenörskap kan 
förbättra situationen och tillväxten i samhäl-
let.

Lundblad tycker att även forskarvärlden 
och forskarna skulle må bra av att bli lite mer 
entreprenöriella.

– Forskning måste vara begriplig, läsbar 
och användbar. Man måste kunna plocka ut 
godbitarna ur forskningen.

Och att plocka godbitarna ur entreprenör-
skapsforskningen är precis det som Esbri all-
tid har strävat efter – genom tidningen Entré, 
föreläsningsserien Estrad och alla våra övriga 
aktiviteter. Så nog kan man säga att Leif Lund-
blads idé har lyckats. 

Av entreprenör 
för entreprenörskap

Röster om ESBRI
»ESBRI has distinguished itself globally as one 
of the leading centers for thought leadership in 
contemporary entrepreneurship research and 
policymaking. It has proven itself as an enduring, 
approachable, and encouraging creator of 
venues bringing together entrepreneurs, entre-
preneurship researchers, and policymakers to 
help each inform the other.«

Professor Jerome Katz 
Saint Louis University, USA

»Vill passa på att tacka för alla fantastiska före-
läsningar under åren. De är en av de möjligheter 
som jag tar tillvara för att vidareutveckla mig 
professionellt och som företagare. Jag tror att 
jag har varit med sedan 1999 och det jag kan 
notera utifrån mitt perspektiv är att forskarna allt 
mer beskriver en verklighet som jag kan känna 
igen mig i.« 

Åsa Arbin 
Coachline TMC

»ESBRIs föreläsningar ger mig inspiration och 
tillför kunskap som andra sedan har glädje 
av. Estrad är en viktig mötesplats för alla som 
arbetar i entreprenöriella miljöer. Keep up the 
good work!« 

Michael Frejd 
Lunda Nova Näringslivscenter


