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"Krigaren
inom mig
väcktes
till liv"

Affärsresenären är Sveriges största och äldsta tidning för
affärsresenärer. Magasinet finns där affärsresenärerna finns:
på flygplatser, tåg och längs våra vägar. Personer som reser
i tjänsten spenderar i snitt nittio minuter på flygplatsen, nio
gånger per år. De har en hög inkomst och utbildning samt reser
betydligt mer än genomsnittet.

Hon var tonårsvärstingen som blev jurist och
landade i kultursveriges toppskikt. Där strider
hon för jämställdhet och mångfald.
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ANNA SERNER

Entreprenören

Ålder: 52 år.
Familj: Dotter.
Bor: Stockholm.
Utbildning: Jurist.
Jobbar som: Vd för Svenska
Filminstitutet, SFI.
Gör på fritiden: Träffar
vänner, konsumerar kultur
och reser.
Så börjar en bra dag: Med
en stor cappuccino och en
morgontidning – på papper.
Har alltid med mig på resan:
Bettskenan.
Favoritfilm: Omöjligt att välja
en – det finns en film för alla
tillfällen i livet.
Inspireras av: Natur, kultur
och diskussioner.

FUCKUPS ATT
TALA OM
Det var på en konferens i Kalifornien som Ebba Hallin gick på sin
första Fuckup Night. Efteråt tog hon det internationella konceptet till
Stockholm med målet att inspirera fler till att våga misslyckas.
TEXT LOUISE FAUVELLE FOTO JULIA DELIN OCH JOHANNA HENRIKSSON

Året var 2013 när Ebba
Hallin, som vid tidpunkten
jobbade på Kinneviks
ideella organisation Reach
for Change, var på en
konferens om socialt
entreprenörskap i San
Francisco. När
hon bläddrade igenom den tjocka
programkatalogen hajade hon till på
rubriken ”Fuckup session”. Nyfiken
gick hon dit. Eventet gick ut på att tre
entreprenörer berättade för publiken
om sina karriärers största felsteg –
sina fuckups.
– Det var en så härlig stämning
i rummet. Man kan tänka sig att
om någon står och talar om sina
misslyckanden så finns en risk
att denne blir hånad eller att det
blir lite spänt. Men det var hög
igenkänningsfaktor och många skratt.
Efteråt var jag fylld av energi, säger
Ebba Hallin.
FUCKUP NIGHTS är ett internationellt
eventkoncept med syftet att ta
bort stigmat kring misslyckanden.
Den lokala arrangören bjuder in
framgångsrika företagsledare eller
entreprenörer som under kvällen
får några minuter på sig att berätta
sina bästa ”failure stories”. Tanken
är att de ska inspirera personerna i
publiken att våga testa sina drömmar
och idéer. När Ebba gick på sitt första
Fuckupevent i San Francisco för
ungefär tre år sedan hade konceptet

ganska nyligen startat i Mexiko och
höll på att internationaliseras. Triggad
av upplevelsen tog Ebba kontakt
med de två grundarna Leti Gasca
och Yannick Kwik. De uppmuntrade
henne att ta Fuckup Nights till
Stockholm och Sverige. Hon bestämde
sig för att testa. Tillsammans med
medarrangören Julia Frankenius
fixade hon lokal, sponsorer och
raggade namnkunniga talare.
– Före vårt första event i februari
2014 var vi rädda att ingen skulle
komma. Men det blev fullt hus och
intresset har hållit i sig. Jag tror att
många gillar konceptet eftersom det
är något nytt. Vi är så vana vid att
bara lyssna på framgångssagorna.
Att bara få höra om de lyckliga
sluten kan till slut bli avskräckande
för att de känns ouppnåeliga, tror
Ebba. Många av oss går och bär
på bra idéer men om rädslan för
att misslyckas finns där kanske
de aldrig blir verklighet. Fuckup
Nights fungerar som ett forum där
misslyckanden visas upp som en
naturlig del av alla entreprenöriella
resor.
– Går något åt helvete så drar du
lärdomar av det, säger Ebba.
2014 har de
haft talare som tidningsmakerskan
Amelia Adamo, modedesignern Per
Holknekt, klädsajten Nellys grundare
Jarno Vanhatapio och entreprenörerna
Johan Staël von Holstein och Hjalmar

SEDAN SVERIGEPREMIÄREN

Winbladh. Ebba berättar att de flesta
tillfrågade har sett det som en kul
grej, snarare än något pinsamt.
– Generellt har vi märkt att det
finns en väldigt positiv attityd
gentemot att dela med sig av sina
misstag. Men vi har anat att kvinnliga
entreprenörer och företagsledare är
lite mer försiktiga när det gäller att
tacka ja, medan män är mer ”klart
jag kommer!”. Det är svårt att säga
vad det beror på, men kanske hänger
det ihop med duktig flicka-grejen
och att män är och tillåts vara mer
riskbenägna.

OM FUCKUP NIGHTS
Konceptet startade i Mexiko
2012 och finns idag, tack vare
ideella arrangörer, i över 150
städer världen över. Sedan
februari 2014 arrangeras
Fuckup Nights i Stockholm.
Eventen är gratis och alla
är välkomna men riktar sig
framförallt till unga start upföretagare, studenter och
andra som vill ha en knuff
framåt.
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interhimlen
vilar tung över
betonghuset som
utgör Svenska
Filminstitutet på
Gärdet i
Stockholm. Anna
Serner guidar
Affärsresenärens reporter genom
lokalerna. Hon är sedan 2011
vd på institutet som är en av
stöttepelarna inom svensk film
med en styrelse som utses direkt
av regeringen. Målsättningen är
inte bara att stödja produktionen
och distributionen av inhemsk
film, utan även att bevara och
tillgängliggöra det svenska filmarvet
och representera Sverige som
filmnation på den internationella
scenen. Det är från filminstitutet
merparten av de svenska filmerna
hämtar sin finansiering och det är
filminstitutet som varje år delar
ut ett av de tyngsta priserna i
branschen, Guldbaggen. Men när vi
når Anna Serners arbetsplats – ett
halvstökigt och anonymt skrivbord
som ligger i ett hörn av ett mindre
kontorslandskap – ser det inte ut
att tillhöra en av kultursveriges
mäktigaste personer. Vid en hylla
ligger ett antal tidningar som
skvallrar om hennes bakgrund: en
tidning från juridiska fakulteten
vid Stockholms universitet (hon är
utbildad jurist) och ett nummer av
affärstidningen Passion For Business
(av vilken hon 2011 utsågs till
landets bråkigaste affärskvinna, en
utmärkelse hon ser som positiv).
– I utmärkelsen definierades ordet
bråkig som ”modig, kreativ och
nytänkande”. Jag kan nog uppfattas
som bråkig på det sättet att jag
identifierar svagheter i olika system
och vill förändra dessa. Förändringar
kan ibland vara stökiga. Men jag är
inte någon konfliktsökande person,

säger Anna Serner när vi har slagit
oss ner i ett litet mötesrum med
utsikt över Ladugårdsgärdet.
För Anna – och resten av
filmbranschen – pågår just nu en
stor omställning. Vid årsskiftet
avvecklades den så kallade
filmavtalsmodellen (som har styrt
stödet för produktion av svensk
film) och ersattes av en nationell och
statlig filmpolitik. En förändring
är att den nya filmpolitiken ska
bli mer teknikneutral; det tidigare
filmavtalets ersättningsmodeller
byggde till exempel på att
konsumenterna tittade på film på
biograf och inte, som idag, på tv eller
digitala streamingtjänster. En annan
förändring är att biografmomsen
höjs från 6 till 25 procent. Politiken
har även som mål att skapa en
filmbransch som präglas av mångfald
och jämställdhet.
– Jag tycker att den nya
filmpolitiken öppnar för många
positiva saker. Vi på Filminstitutet
kan på ett effektivare sätt arbeta
med våra uppdrag när vi bara har
en uppdragsgivare. Vi kan också
göra förändringar i filmstödens
konstruktion som jag hoppas ska
bidra till att filmer som får stöd ges
förutsättningar att bli bättre rent
kvalitativt, säger Anna.
Hon berättar att filmindustrins
plats inom den offentliga debatten
har förändrats de senaste åren.
Tidigare hade den en relativt
anonym roll, idag ses den som en
symbol för kulturpolitiken i landet.
– Filmen har fått en central roll i
debatten för att den förtjänar det;
alla ser film och har en relation till
film. Det är verkligen en väldigt
stark form av kultur.
Att Anna skulle komma att göra
karriär som vd för Reklamförbundet,
Tidningsutgivarna och numera
Svenska Filminstitutet är egentligen
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MATERIALANVISNINGAR
Annonsmaterial skall levereras som högupplöst tryckfärdig pdf i samma
storlek som bokad annonsplats.
Vid utfallande annons gäller + 3 mm utfall. Uppslag: + 10 mm fräsmån i mitten.
Bilderna i dokumentet skall vara anpassade för 4-färgs offsettryck (CMYK)
Upplösning 300 dpi.
Annonsmaterial kan levereras via e-post till: pics@laprensa.se
För ej tryckfärdigt material, eller annonser som inte varit annonsavdelningen tillhanda
inom föreskriven materialdag, debiteras extra. Beställt annonsutrymme får inte
annulleras senare än tre veckor före utgivningsdag.
Tidningens ansvar för fel är begränsad till högst annonskostnaden.

Resa

LYX PÅ RÄLS

– Södra Kaliforniens pärla

TEXT HARALD MÖLLERSTRÖM

65

102

2020-02-03

Materialfrågor:
Charlotte Carlsson
0704-82 02 54
charlotte.carlsson@laprensa.se

ANNONSMÅTT						PRISER

San Diego

De föddes i USA på 1860-talet och blev odödligförklarade av
Agatha Christie på 1930-talet. Idag är lyxtågen ett kontemplativt
färdmedel som låter resenären inandas gammeldags elegans.
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Uppslag:				

410 x 286 mm		

26 950:-

Baksida:				

205 x 261 mm		

24 950:-

Helsida:				

205 x 286 mm		

19 950:-

Halvsida liggande: 		

170 x 124 mm		

12 950:-

Halvsida stående:			

82 x 256 mm		

12 950:-

Kvartsida:			 82 x 124 mm		

6 950:-

Utfallande annonser har + 3mm i skärsmån. Pristillägg vid begärd placering 15 %. Bilaga: < 25 gram 25 300:För övriga format: Begär offert!  Alla priser är exklusive moms.

