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ETT URVAL AV EVENEMANG OCH
AKTIVITETER FRÅN ÅRET SOM GÅTT

DECEMBER
VARU-kurs. Boklansering
och panelsamtal ”Öga mot
öga”. Seminarium: Mät för att
maximera affärsnyttan.

JANUARI
Seminarium i programmatiska
medieköp. Pitchsamtal i
Göteborg.

FEBRUARI
Seminarium: CETA-Kanada.
Trendspaning från Årets Byrå
i Stockholm, Göteborg och Malmö.

JANUARI
M
CE
DE

R

RU
AR

MARS
VARU-kurs. Guldäggsvernissager
på 10 orter. Branschens samlade
svar för sista briefen. Seminarium:
Bättre affärer i offentlig sektor.
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Störst av allt: medlemmarna.
Utan er inget branschförbund.
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NOVEMBER
Turné: Cannes Lions 2018
i Stockholm, Göteborg och
Malmö. Seminarium om
ålderism.

BE

FE B

O B ER
OKT

Kära läsare,
Året lider mot sitt slut och det är dags att summera men också
blicka in i vad som komma skall. I den här rapporten gör vi ett
försök till just detta.

NI

SE
JULI

AUGUS

PT

E

TI

AUGUSTI
Byråträff i Malmö.
Pitchmöte i Göteborg.

JULI
Almedalen: Seminarier
och panelsamtal.

JU

M
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ER

J

SEPTEMBER
HR-dagar i Stockholm och
Göteborg. Seminarium på
MEG om digital balans.

APRIL
Guldäggsgalan.

MA

OKTOBER
VARU-kurs. Årets
designköpare.
Seminarium om byråoch kundsamarbetet.
50 processledda samtal
genomförda.

A PR I L

2018

Vi är så otroligt många som tillsammans får detta mångfacetterade och innehållsrika KOMMunikationsf örbund att ständigt
utvecklas och rulla i stort och smått. Vi är många KOMMpisar
helt enkelt. Ett stort varmt tack till alla som har varit del i
verksamheten: kommittéer, styrelseutskott, arbetsgrupper,
sponsorer, partners, medlemmar som varit värdar för alla
våra Guldäggsvernissager, styrelseledamöter, juryledamöter,
föreläsare och experter, ARU- och VARU-deltagare. Och sist...
men störst av allt: m
 edlemmarna. Utan er inget branschförbund.

MAJ
Young Lions mingel och
prisutdelning. VARU-kurs:
Fördjupning i nya
dataskyddsförordningen
(GDPR). Årsmöte.

JUNI
Cannes Lions mingel och
nätverksträffar. Seminarium:
Filmproduktion utan kompromisser.

Hela kansliet med Fredrik, Felicia, Jessica, Christina, Nicole
och Peter passar på att tacka för året och ser fram emot
fortsättningen. Trevlig läsning!
Linda Nilsson, Tf vd
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GULDÄGG, LEJON OCH
FLER HYLLNINGAR

Guldäggsgalan 2018.

David Sundin & Josefin Johansson.

Där livet händer är ett koncept som vågar visa
livet som det verkligen är, fjärran bortom den
glättiga verkligheten...
MAGNUS JAKOBSSON

Vinnare av Titanpriset – De samordnande
krafterna bakom Sveriges #metoo-upprop.

GULDÄGGSGALAN NO 57
Guldäggsgalan, som arrangerades den 19 april på Stockholm Waterfront Congress
Centre, var den 57:e i ordningen. 14 Guldägg och 5 specialpriser delades ut och drygt
1700 gäster närvarade vid middagen och efterföljande efterfest. Konferencierer för
galan var Josefin Johansson och David Sundin.
Årets Titanpris, som delas ut av KOMM:s styrelse, gick till de samordnande krafterna
bakom Sveriges #metoo-upprop. Ida Backman belönades med Guldskrift och
Guldblick gick till Lars Elfman. Tove Langseth valdes in i Platinaakademien
och Kycklingsstipendiet gick till Caroline Andersson, Maria Lashari samt Nathalie
Hallman & Johanna Nyberg (Cherry Cobra).

Bidragsnamn: Där livet händer. Byrå: Åkestam Holst.
Uppdragsgivare: IKEA. Valör: Guldägg i Integrerat.

Bidragsnamn: Hela Sveriges Radio. Byrå: Uncle Unicorn.
Uppdragsgivare: Sveriges Radio. Valör: Guldägg i Hantverk och Onlinefilm.

”Där livet händer är ett koncept som vågar visa livet som
det verkligen är, fjärran bortom den glättiga verklighet
som ofta dominerar kommersiell kommunikation. Hur
ditt liv än ser ut, så kan IKEA:s produkter underlätta
din vardag.”

”Vårt uppdrag var att visa att det fortfarande efter 40 år
finns en oberoende och konstant närvarande källa för lokal
journalistik – som fångar den verklighet som är viktig för
just dig, där just du är. Vi skapade ett ambitiöst självporträtt
av Sverige, genom att filma oavbrutet och oregisserat i
24 timmar, på 28 samtidiga platser (minst en per redaktions
region) – allt på en och samma dag: P4s 40-årsdag.”

Magnus Jakobsson, Executive Creative Director
Åkestam Holst

Claes Nevréus, projektledare
Uncle Unicorn

TÄVLINGAR
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CANNES
The Original Brushes of Edvard Munch.
Uppdragsgivare: Adobe. Byrå: Abby Priest.

IKEA Pee Ad.
Uppdragsgivare: IKEA Sverige. Byrå: Åkestam Holst.

HELA SVERIGES GULDÄGG

CANNES LIONS

DEN 20 MARS arrangerades Guldäggsvernissager på 10 platser
runt om i landet där årets nominerade bidrag till Guldägget
offentliggjordes. Likt de senaste åren stod KOMM:s medlems
byråer som värdar och bjöd in branschen till mingel med
kunder och kollegor för att ta del av förra årets bästa och mest
kreativa svenska marknadskommunikation.
Drygt 1800 gäster besökte de olika vernissagerna och årets
värdar var: Beyond, Helikopter, Momentum, Bolt, Ord&Bild,
Markus, Navigator, Frosting och Matador.

Sverige belönades med tolv lejon varav tre
guld till Åkestam Holst för den innovativa
annonsen ”Pee ad” med IKEA och ”Voice
of Change” med EuroPride 2018. På
Cannes Lions föredragsscen stod bland

annat Forsman & Bodenfors Silla Levin
och Anna Qvennerstedt för att prata om
sin byråkultur samt Mark Ardelius och
Hanna Meijer från Åkestam Holst som
föreläste om sitt arbete med IKEA.

Under veckan arrangerade KOMM
nätverksträffar och mingel tillsammans
med partner Clear Channel. Tre Young
Lions-team tävlade för Sverige och sju
svenskar satt i juryn.

Cannes Lions priser.

KOMM med Cannes Lions ledning.

Åkestam Holst & IKEA på Cannes Lions scen.

Vernissager på 10 platser

GULDÄGGSKAMPANJEN 2018

Den prisbelönta byrån INGO stod bakom årets Guldäggs
kampanj. ”Konst eller reklam?” togs fram med en insikt som
grundade sig i känslan som många inom branschen kanske bär
på: att deras arbete inte gör skillnad eller förbättrar världen på
riktigt. Kampanjen, som inte bara riktade sig till reklamare
utan till konsumenter och alla som exponeras för reklam, ville
hylla det slit som sker varje dag på byråer i Sverige och skapa
stolthet för det hantverk som så många kämpar för. Men
kampanjen ville också bevisa hur bra marknadsföring på
riktigt går att jämföra med fantastisk konst. Kampanjen
visades på utomhustavlor, i dagspress, på sociala medier och
den väckte snabbt uppmärksamhet och skapade debatt
i branschen och press.

EN GYLLENE UTGÅVA

Omslaget till årets
Guldäggsbok formgavs likt
tidigare år av ordförande i
kategorierna Identitets
design och Förpackningsdesign, detta år Sandra
Planeta. Boken trycks av
Guldäggets partner
Göteborgstryckeriet.
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12 lejon till Sverige
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YOUNG LIONS

SILLA LEVIN

Felix och Felix vann den nationella uttagningen
och representerade Sverige i Cannes Young Lions

Fyra frågor till Silla Levin, VD på Forsman & Bodenfors
Ni stod på Cannes Lions scen
och pratade om Forsman &
Bodenfors byråkultur, hur
skulle du summera föredraget?

kreativa arbetssätt, medan
KBS (Kirshenbaum Bond
Senecal och Partners) tillförde
teknisk innovation och ett
modernt sätt att jobba med
– Det handlade om vår syn på
media. Tillsammans blir vi
människan och hur den
mer relevanta och stärker
genomsyrar allt vi gör, i
erbjudandet till kunderna. 
vardagen på kontoret,
Vi ser det som helt rätt väg
i relationerna med våra
framåt. I dag är marknaden
uppdragsg ivare och hur vi
uppbruten, inte minst genom
pratar med människor
digitaliseringen, och där
i reklamen vi gör.
behöver man som reklambyrå
Hur togs det emot?
behärska flera kommunika– Jättebra, intresset är stort
tionsytor för att fortsätta vara
där ute! Inte minst för de jobb relevant. Då behövs det
vi producerat tillsammans med kreativitet, strategi och teknisk
våra uppdragsgivare genom
innovation i kombination.
åren, men också för vårt
Hur ser framtidsplanerna ut?
arbetssätt som ligger till grund
för våra framgångar med både – Vår bas fortsätter att vara
våra svenska kunder, där
mätbara resultat och utmärkelser i reklamtävlingar. Nu för många av dem redan i dag är
tiden är det lite speciellt att stå verksamma på en internationell
marknad. I en värld som blir
på scen när det som syns av
allt mer global hoppas vi kunna
publiken är deras ansikten
upplysta av mobiler i mörkret. tillföra ett värde oavsett hur
stort bolaget är. Vi har givetvis
Fast så visar det sig vara
som mål att få alla nya
live-tweetande med citat från
medarbetare att omfamna vårt
det vi pratat om. Då förstår
sätt att jobba på och fortsätta
man verkligen att budskapet
gått fram och bättre betyg går producera kreativitet i
nog inte få i en sådan situation. världsklass.
Man blir glad!

Felix Jörneman och Felix Gerlam.

Felix Jörneman och Felix Gerlam, Borg & Owilli, gick segrande
ur den nationella Young Lions uttagningen och tävlade för
Sverige i Cannes Young Lions, kategori PR. Vi fick en pratstund
med teamet.
Vad betydde vinsten i Young
Lions Sverige för er?
Otroligt mycket! Det blev ett
kvitto på att vi inte är helt fel
på det och att vi är i den här
branschen för att stanna.
Berätta om era dagar i Cannes,
var det som ni tänkt er?
Det var väldigt svårt för oss att
förutse något om hur det skulle
vara. Vi visste innan i princip
bara att vi skulle tävla, och att
en massa pris skulle delas ut.
Men vilken grej det var!
Otroligt inspirerande miljö och
det gav oss en inblick i vad en
lyckad karriär inom reklam
kan ge.

gjorde att vi gick in med ett
ganska lugnt ingångsläge.
Svåraste var när tävlingen
började närma sig slutet. ”Är
det här ens en bra idé?” var
tankar man fick skjuta ner illa
kvickt när klockan började
ticka mot deadline.
Vad tar ni med er därifrån?
En oas av intryck från tävlingen
och galan i stort, men också
alla människor vi träffade.
Vilka råd skulle ni ge framtida
tävlande?

Mycket har hänt på byrån
sista tiden, berätta om er
internationaliseringsresa och
bakgrunden till sammanslagningen med KBS?

Fega inte ur. Alla idéer går att
genomföra. Sitt inte för länge
och fundera på om det är rimligt
eller inte. Jurys gillar också när
Vad var det roligaste respektive det är lite dumt-i-huvudet.
svåraste under veckan?
Vilket kan vara bra att veta
Det var väldigt roligt att se allt innan man går in i tävlingen.
Vi safe:ade lite för mycket
som hände runt omkring
tyvärr vilket gjorde att vi inte
tävlingen såklart, men själva
nådde hela vägen fram till
tävlingsmomentet var det
pallplats, men det räckte till en
absolut roligaste. Just att vi
inte visste hur nivån skulle vara shortlist i alla fall.
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– Vi hade länge försökt hitta
Forsman & Bodenfors väg ut i
världen. När den här möjlig
heten presenterades för oss
utredde vi den och kom fram
till att vi faktiskt var en riktigt
bra match. Vi tillförde vårt
Cannes Lions
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Silla Levin,
VD på Forsman & Bodenfors.

CANNES LIONS-VINNARNA
PÅ TURNÉ

OPINION & POLITIK

Kreativ Sektor – 400 miljarder i omsättning, nu i union

UNDER ÅRET HAR KOMM TILLSAMMANS MED PARTNER CITYPAKETET ARRANGERAT
VISNING AV DE VINNANDE BIDRAGEN FRÅN CANNES LIONS. TRE STÄDER BESÖKTES;
STOCKHOLM, GÖTEBORG & MALMÖ. I SAMBAND MED UTSTÄLLNINGARNA BJÖD OCKSÅ
ULLA-KARIN BARRETT, VARUMÄRKESSTRATEG PÅ THE FAN CLUB OCH LEDAMOT I
KOMM:S STYRELSE, PÅ TRENDSPANING FRÅN FESTIVALEN.

Utifrån din spaning, vilka är de största
förändringarna och utmaningarna som
byråerna står inför på sikt?

Ulla-Karin Barrett, varumärkesstrateg,
The Fan Club och ledamot i KOMM:s styrelse.

Seminarium på Meetingpoint i Malmö.

Under året har du turnerat runt med din
uppskattade trendspaning från Cannes
Lions.

Vilka aktörer stack ut under festivalveckan?

Vilka har varit de tre största trenderna
under 2018?
– Ska jag vara ärlig så var det ingen
supertydlig trend i år, som AI var förra
året eller Purpose för tre år sedan. Det
kanske var just det som var trenden:
sökandet efter vart vi är på väg i branschen. Vilken roll ska kommunikation ha?
Hur ska vi ta hand om konsumenters data
på ett smart och etiskt sätt? Och hur ska
vi kombinera en hållbar framtid med vår
grunduppgift att stimulera köp? Det
sammanfattas väl i det som kallas Tripple
bottom line: Profit, People, Planet. Det är
därför intressant att några Grand Prix
– Trash Isles och Palau Pledge – är projekt
initierade av byråer.

– I och med de nya Cannes reglerna blir
det ingen super-vinnare som andra år.
Ingen kan ju längre kamma hem 20 lejon
för ett och samma projekt. Personligen så
är jag förtjust i ”JFK Unsilenced”,
”Carrefour Black Market” och ”Aldi Fresh
Prints”. Dessutom värmer det hjärtat att
se så många fina och härliga copy-annonser bli belönade.
Och så måste jag också ge en shoutout till The Economist som arrangerar
några av de mest dynamiska samtalen
under Cannes Lions veckan. Debatten
mellan Keith Weed från Unilever,
Carolyn Everson från Facebook och
Evgeny Morozov författare till The Dark
Side of Internet Freedom var laddad och
belyste plattformarnas roll som reklamkanal och vad det har för konsekvenser för
konsumenternas data.

– Byråbranschen har varit lite sen att
förstå vad digitaliseringen innebär för vår
affärsmodell. Vi har varit duktiga på att
följa och även leda utvecklingen för digital
kommunikation, men nu måste vi rusta
oss för att arbeta på nya sätt. IPA (Institute of Practitioners in Advertising)
pratar om hjärna och hjärta under samma
tak: att använda data på ett sätt som ger
betydligt vassare insiktsarbete och som
ger kreativiteten helt nya ramar. Vi ser
också hur den kreativa sektorn vidgas, i
Cannes pratar Accenture lika mycket som
Publicis om vår branschs framtid. Det
tycker jag är en energiinjektion som vår
bransch behöver.

EUROBEST
Sverige tog i år hem 13 priser i den
europeiska kreativitetsfestivalen.
Nio svenskar satt i juryn och två team
tävlande i Young Creatives, som i år
hölls i Warszawa, Polen.

Christine Sundberg Carendi, kansliansvarig och Johan Holmer,
ordförande i Kreativ Sektor.

Styrelsemöte i Kreativ Sektor.

FÖRBUNDET INGÅR I KREATIV SEKTOR – ett näringspolitiskt
samarbete mellan fem branscher inom mode, dataspel, musik,
film och marknadskommunikation. Samarbetet grundar sig i
de gemensamma frågor, möjligheter och utmaningar branscherna
står inför men också det gemensamma värde vi genererar.
Under året har samarbetet formaliserats genom att en ideell
förening bildats med hjälp av medel från Tillväxtverket. Johan
Holmer, Generalsekreterare på Film&TV-Producenterna har
tillsats som ordförande och Christine Sundberg Carendi har
anställts som kansliansvarig.

EXPORTPRISET
Under våren delade regeringen för första gången ut Exportpriset,
ett pris som inrättats av dåvarande EU- och handelsminister
Ann Linde, för att uppmärksamma de kulturella och kreativa
näringarnas bidrag till svensk export och att de sätter Sverige
på kartan i utlandet. Priset tittar på branscherna inom mode,
litteratur, design, musik, dataspel, marknadskommunikation,
film och arkitektur och vill belöna kreatörer och innovatörer
som lämnar starka avtryck över hela världen genom sina verk,
tjänster, produkter och innovationer. Utdelningen hölls på
regeringskansliet och årets vinnare var Acne Studios.

FÖRENINGEN KOMMER ATT DRIVA flera gemensamma frågor
som att: värna om upphovsrätten (läs mer om EU:s nya regler
för upphovsrätten på sid 17), skapa övergripande statistik (för
att ge rätt utbildning till rekryteringsbasen), delta i utformningen av finansieringsmöjligheter vid uppskalning och
kunskapsbidrag för export och internationalisering. Och inte
minst – ETT telefonnummer till den kreativa sektorn. Genom
föreningen sker opinionsarbete där branscherna jobbar nära
regeringen, myndigheter och näringsliv.
”FÖRDELEN I ATT VARA I EN FÖRENING är också att lätt kunna

ta upp mobilen och vara en länk mellan medlemsföretagen eller
att med ett par knapptryck samla och kunna nå ut till väldigt
många i en gemensam bransch som omsätter över 400 miljarder
kronor. Konkret, praktiskt och effektivt.” – Jessica Bjurström,
vd KOMM.
KOMM tillsammans med EU- och handelsminister Ann Linde och
Gabriella Augustsson från UD.

Läs mer om föreningen på Kreativsektor.se
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MOD, NYTÄNKANDE OCH
AFFÄRSSTRATEGISK FRAMGÅNG
KOMM:S VARUMÄRKES- OCH DESIGNKOMMITTÉ STÅR
BAKOM INITIATIVET ÅRETS DESIGNKÖPARE.

Hyllningen, som instiftades 2017, syftar till att belöna beställare
som ligger bakom arbeten som visar på mod, nytänkande och
affärsstrategisk framgång inom grafisk design. Mottagare av
hyllningen 2018 var Halebops Johanna Sahlman. Pris
utdelningen hölls på Urban Delis takterrass den 24 oktober.

Årets designköpare, jury och arrangör.

GOD AFFÄRSSED
& PROFESSIONALISM
I PITCH
FÖRFARANDET
KOMM:S STYRELSE HAR TILLSATT ETT SÄRSKILT UTSKOTT
FÖR PITCHFRÅGOR.

Under året har bland annat en ny medlemsservice tagits fram.
En tjänst som innebär att medlemmar kan höra av sig för att
flagga om upphandlingar och pitcher som inte lever upp till god
affärssed. Genom att KOMM upprättar en dialog med uppdrags
givaren kan tveksamheter och fel påpekas och förhoppningsvis
påverkas, om inte annat för framtida anbud eller pitchförfaranden.
Förbundet tittar just nu på EACA:s ”The Pitch Evaluator”, ett
verktyg för byråer för att få underlag med information om
bland annat åtagande, omfattning och arvode inför en upphandling eller pitch. Fler åtgärder har vidtagits, däribland
utveckling av KOMM:s webbplats och sökfunktion för medlemsföretag, där uppdragsgivare enklare ska kunna filtrera och
hitta rätt byråer för uppdrag. Pitchmöten har arrangerats runt
om i landet där medlemmarna fått ta del av information om
arbetet samt diskuterat vägen framåt.

JURIDIK
ARU

GDPR

Idag är det viktigare än någonsin att man som
professionell byrå känner till lagarna och den
etik och branschpraxis som styr marknads
kommunikation. Som medlem i förbundet krävs
att minst en person på byrån har en ARU-auktorisation
(Ansvarig ReklamUtgivare). Utbildningen arrangeras tillsammans med Berghs School of Communication flera gånger per år.
För att upprätthålla kompetensen krävs en uppdatering med
VARU (Vidareutbildning Ansvarig ReklamUtgivare) vart fjärde
år hos KOMM. Under 2018 hölls fyra fullsatta VARU-kurser
i kansliets lokaler. Kursen innehåller moment med det senaste
inom bland annat sociala medier och GDPR.

Inför ikraftträdandet av den nya Dataskyddsförordningen
(GDPR) den 25 maj tog KOMM fram en mängd informationsmaterial, dokument och mallar till förberedelsearbetet, speciellt anpassat för kommunikationsbyråer. På medlemssidorna
finns materialet samlat. Dessutom har förbundet, i samarbete
med Advokatfirman MarLaw, inrättat en särskild GDPR-helpline,
där experter svarar på frågor i arbetet.

PÅ MEDLEMSSIDORNA FINNS BLAND ANNAT:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Dataskyddsförordningen i fulltext
Checklista & Tips
Personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftsbiträdesavtal på engelska
Mall Samtycke
Mall Modellavtal – GDPR-anpassat
Mall Sekretessavtal – GDPR-anpassat
Mall Uppdragsavtal – GDPR-anpassat
Vägledning till Personuppgiftsansvariga
Vägledning för Personuppgiftsbiträden
Film med grundläggande introduktion där Advokatfirman
MarLaw går igenom vad den nya regleringen omfattar.
– Erbjudande om verktyg som hjälper till med kart-		
läggning, visualisering, rapportering och aktivititets-		
hantering av personuppgiftsbehandling.

MEDLEMSBEVIS
Anbudsprisets styrelse och delar av juryn tillsammans med årets vinnare
Klara Hanell Strand, upphandlingskonsult på AffärsConcept.

BÄSTA PRAXIS
FÖRE PEKPINNAR
KOMM ÄR DEL I FÖRENINGEN ANBUDSPRISET, ett pris som
årligen delas ut tillsammans med ett flertal leverantörer och
organisationer som levererar till offentlig sektor. Priset går till
den upphandlare eller avtalsförvaltare som har upphandlat
eller förvaltat ett avtal med bästa resultat för den egna verksamheten i samklang med marknadens leverantörer. Vi som
branschorganisation är alltid för bästa praxis före pekpinnar
och tror vi kan lära oss mycket av de vinnande bidragen. Priset
delas ut på Almegas upphandlingsdag. I samband med årets
utdelning arrangerade KOMM ett samtal mellan vd Jessica
Bjurström och Maria Gil, upphandlingsansvarig på Riksbanken. Under en timme delade Maria med sig av sina erfarenheter
från en lyckad upphandling av kommunikationsbyråtjänster
där dialog och vikten av personkemi i co-creation stod i fokus.
14

Sedan 2011 har förbundet årligen sänt ut konkreta medlems
bevis. Det inramade diplomet ska tjäna som en tydlig signal
för branschens uppdragsgivare att medlemmarna verkar under
etiska regler och tydliga överenskommelser. Medlemsdiplomet
är branschens certifiering för auktoriserad kommunikationsbyrå.
FÖRBUNDSJURIST CHRISTINA NYLANDER

Som medlem i förbundet har byrån tillgång till fri juridisk
rådgivning av Christina Nylander, förbundsjurist. Christina
har anlitats av medlemsföretagen i mer än 1000 ärenden under
det gångna året, framför allt inom marknadsrätt, upphovsrätt,
varumärkesrätt, medierätt och avtalsrätt.
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GDPR
UTBILDA
ATASKY
INARIUM
OPYRIGH
UPPHOV
LÄNKSKA

”RÄTTEN ATT BLI GLÖMD ...”
Dataskyddsförordningen, artikel 17

Det lät ju faktiskt som en våt dröm.
Förbundsjurist eller ej, så önskades
det nog vid ett flertal tillfällen under
2018 att man hade kunnat stoppa
huvudet i sanden. Eller åtminstone
allra längst ner i djupet på hårddisken.
Tillsammans med alla gamla synder.
Jag syftar förstås på de TERABIIIIIIT
ostrukturerade personuppgifter som
nu – en gång för alla – skulle grävas
upp och synas i GDPR:s brutala strålkastarljus.

upphovsrättsdirektivet Copyright in the
Digital Single Market (DSM-direktivet)
vars syfte är en reformerad och mer
harmoniserad upphovsrätt med en
digital inre marknad med fri rörlighet för
skyddade upphovsrättsliga verk på nätet.
Direktivet innefattar bland annat de
omtalade förslagen artikel 11 och artikel
13 vars syfte är att stärka upphovsrätten
inom EU, bland annat med det som ofta
kallas för ”länkskatt” och innebär att
utgivare har rätt till ersättning när deras
innehåll delas. Om direktivet slutligen
KOMM gjorde vad som krävdes. Det vill röstas igenom januari 2019 har alla
säga vi ägnade all tillgänglig tid (kändes medlemsländer därefter två år på sig
det som i alla fall) till att utbilda, för
för anpassning till egna nationella lagar.
bereda och hjälpa medlemsföretagen
Men nästa ”lag-lott” (= roligt skämt
inför ikraftträdandet av Dataskydds
om man är bevandrad i Ärvdabalken)
förordningen (GDPR) den 25 maj 2018. skrapar vi redan den 1 januari 2019 då
Redan hösten dessförinnan anordnade den nya Spellagen träder ikraft, sam
vi ett första seminarium med hundra
tidigt som Lotterilagen upphör att gälla.
talet deltagare, vilket även filmades för Den nya lagen innebär att alla som
att alla medlemsföretag – oberoende
agerar på den svenska spelmarknaden
av hemort – skulle ges möjlighet att
ska göra det med behöriga licenser och
tillgodogöra sig allt detta nya. Sen
aktörer utan licens ska stängas ute.
följde fördjupningskurser, utdelning
Höga krav på måttfullhet ska gälla
av hjälplinor, en uppsjö nya GDPR-
vid marknadsföring av spel och bland
anpassade avtalsmallar, checklistor,
annat ska bonusar och så kallade freepersonuppgiftsbiträdesavtal och en
spins få erbjudas enbart vid ett första
massa annat smått och gott – ja, det
speltillfälle. Det blir kriminaliserat att
var ingen hejd på GDPR-relaterade
främja spel utan licens, exempelvis
aktiviteter och insatser. Och vad som
genom reklam.
än bättre är – allt finns nu samlat på
Lite positiv avslutningsfeeling vill
våra medlemssidor under en egen och jag sprida genom att berätta om de
särskild avdelning – GDPR Medlem
nya skyddsmöjligheterna för lite mer
(www.komm.se/medlemssidor/gdpr-
okonventionella varumärken från och
medlem).
med 1 januari. Då blir det möjligt att
Efter detta stålande GDPR-bad
hos svenska Patent- och registrerings
trodde man kanske att vi skulle förbli
verket (PRV) skydda flera typer av
renskrubbade, åtminstone för ett tag.
varumärken än de klassiska ord- och
Men…nej, det kom mer.
figurmärkena. Dessa registrerings
I september röstade EU om det nya möjligheter har funnits på EU-nivå
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Christina Nylander, förbundsjurist.

sedan hösten 2017 och har möjliggjort
skydd för fler varianter och typer av
kommersiella kännetecken än tidigare.
Särskilt den nya registreringsmöjligheten
för rörelse- och multimediemärken är
intressant. Spännande att se på kreativa
alster i ett nytt ljus!
Allt detta – och mer därtill förstås
– får du dig till dels på utbildningarna
ARU (Ansvarig Reklamutgivare) samt
VARU (Vidareutbildning av ARU). Vi ses!
www.komm.se/juridik/ansvarig-
reklamutgivare
Med samtycke ;)
Christina Nylander
er alldeles egna förbundsjurist sedan 2005.

Läs mer om juridik här www.komm.se/juridik

50 WORKSHOPS I SEX STÄDER

Som del i förbundets arbete för en god och jämställd arbets
kultur har medlemmar under året kunnat boka workshops
med fokus på byråkulturen. Under 2018 genomfördes drygt
50 processledda samtal på byråer runt om i landet.
”Workshopen vi hade med Charlotta Rydholm var
mycket uppskattad av medarbetarna. Jag har efter
det fått bra coachning av Charlotta för att ta det
vidare internt. Alla frågor som kom upp under rubrikerna orättvist, obegripligt, olustigt, obehagligt och
olagligt har vi tagit hand om, diskuterat i gruppen
och känner oss trygga i det.”
TOMMY LINDGREN, VD, ZELLOUT

HR I FOKUS
KOMM har under året arbetat aktivt med frågor rörande
Human Resources. Bland annat arrangerades två heldagar i
Stockholm och Göteborg där ledarskap, förändring, hållbara
medarbetare, lönsamma bolag och byråkultur diskuterades.

50 PROCESSLEDDA SAMTAL

I vågorna av #metoo har KOMM lyft fram de verktyg och stöd
som finns på medlemssidorna i form av bland annat handlings
planer, dokument och mallar. Under året har också medlems
byråerna erbjudits workshops, med Charlotta Rydholm som
processledare, utifrån en speciellt utarbetad metod från KOMM.
Totalt har ett 50-tal workshops arrangerats runt om i landet.
Är du intresserad av att boka en workshop? Kontakta Charlotta
på charlotta@houseofsparks.com

ÅLDERISM

”Jag uppskattar KOMM:s engagemang
och driv i att lyfta frågan. Stödet till
branchen och de verktyg som tagits fram
i form av bl a workshops har varit både
uppskattade och omtalade av våra
medarbetare. Det har hjälpt oss att visa
att vi tar frågan på allvar.”
LOUISE LEO, VD, JMWGOLIN

Seminariet Ålderism – och vägen därifrån med John Mellkvist
genomfördes med två fullsatta sittningar. Ett viktigt ämne där
John poängterade vikten av i vilken tid du växt upp, snarare än
hur länge du har levt. Han talade om varför ålderismen är så
utbredd och skadlig och varför vi behöver samverka över
generationsgränserna.
#KOMMUNIKATIONSKODEN

KOMM ingår tillsammans med 10 andra organisationer i
initiativet #Kommunikationskoden. Syftet med gruppen är att
samla kommunikationsbranschen och vara vägvisare för
#Metoo och #Sistabriefen. Under året har möten med branschen
arrangerats för att lyfta frågor och inhämta synpunkter p
å
arbetet framåt. En särskild telefonlinje sattes upp via fackförbundet DIK samt att en nollmätning som efterfrågats genomfördes under sommaren. På kommunikationskoden.se finns
resultatet av undersökningen tillgängligt. Syftet med sajten
är också att hänvisa till respektive organisationers arbete.

Jessica Bjurström och Ida Östensson.

NY MEDLEMSFÖRMÅN – ORIGO
Förbundet har förhandlat fram ytterligare medlemsförmåner
i form av fri tillgång till Edge HR:s digitala tjänst Origo.
I verktyget finns stödmaterial som hjälper dig som byråledare
eller HR-ansvarig att axla hela arbetsgivaransvaret.

Under Norrbotten Media Week fick Jessica Bjurström, vd på
KOMM tillsammans med Ida Östensson från Make Equal,
möjlighet att moderera ett samtal via direktlänk med Tarana
Burke, grundare av hashtagen #metoo.

I Origo hittar du som medlem:
– Checklistor, dokument och policys
– Processbeskrivningar
– Arbetsmiljö (SAM)
– Diskriminering
– Kompetensutveckling
– Personalekonomi och beräkningar
– Stöd för lönefrågor och lönekartläggning
– Lagar och regler
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10 SKÄL TILL MEDLEMSKAP I KOMM
Det finns en mängd anledningar för din byrå att vara en del
av förbundet. Nedan listar vi några starka skäl:

1

En kvalitetssäkring. Ett medlemskap i KOMM borgar för
kvalitet. Förbundet kräver att alla medlemsbyråer har en
ARU (Ansvarig Reklamutgivare) på byrån, det vill säga en
person som genomgått en juridisk utbildning som omfattar de
viktigaste rättsområdena som berör marknadskommunikation.
Genom medlemskapet har din byrå bland annat ett försprång
i upphandlingar och ARU-certifieringen är en kvalitetsstämpel
gentemot uppdragsgivare.

4

2

Natalia Brynte, Grundare & vd, Futency

”Steget in i KOMM är en fin kvalitetsstämpel som
ger råg i ryggen åt alla som arbetar på byrån, och
jag hoppas att vi kan bidra till förbundets arbete
med att utveckla branschen.”

RUEIN GOLSHAN, VD, SPLIT STOCKHOLM

3

Tillgång till mallar, rekommendationer och branschavtal.
Förbundet tar tillvara på medlemmarnas intressen i
förhållande till övriga aktörer i branschen. Exempel på
detta är rekommendationen som tagits fram för samarbete
mellan köpare och byrå. Ett bra avtal skapar förutsättningar
för långa och goda relationer. Dokumenten finns tillgängliga
på medlemssidorna.

Natalia Brynte, Grundare & vd, Futency

20

Hög etisk nivå i marknadskommunikation. KOMM
verkar för hög etisk nivå i all kommersiell marknadskommunikation. Vi driver frågan genom opinionsbildning och genom vår närvaro i Reklamombudsmannens
opinionsnämnd och styrelse, som är näringslivets självreglering.

9

Förmånserbjudanden. Som medlem har din byrå alltid
förmånliga priser på förbundets produkter och tjänster
såsom ARU på Berghs School of Communication och
VARU samt rabatt på inskick av bidrag till Guldäggstävlingen och
på galabiljetter. Därutöver upphandlar vi ramavtal som är anpassade för branschen där du som medlem kan spara mycket pengar.

”KOMM ÄR VIKTIGA PÅ MÅNGA SÄTT,
INTE MINST FÖR ATT DRIVA BRANSCHFRÅGOR VAD GÄLLER TILL EXEMPEL
ETIK, RELEVANS OCH PROFESSIONALISM
VID OFFENTLIGA UPPHANDLINGAR, M
 EN
OCKSÅ FÖR DET STÖD BYRÅER ERBJUDS
INOM HR OCH JURIDIK.”

Fri juridisk rådgivning. Som medlem får din byrå
tillgång till kostnadsfri juridisk rådgivning av förbunds
juristen Christina Nylander. Rådgivningen gäller i främst
marknads-, immaterial-, medie- och avtalsrätt.

”VI VILL GENOM VÅRT MEDLEMSKAP
BÅDE BIDRA MED INSPIRATION SAMT TA
LÄRDOMAR FRÅN VÅRA MER ERFARNA
KOLLEGOR. VI HAR UNDER VÅR KORTA
EXISTENSPERIOD BEVISAT ATT DET
GÅR ATT SKAPA STORA FRAMGÅNGAR
GENOM ATT UTMANA TRADITIONELLA
MODELLER OCH STRUKTURER. VÅR RESA ATT FÖRÄNDRA
OCH MODERNISERA SYNEN PÅ EN KOMMUNIKATIONSBYRÅ
KOMMER FORTSÄTTA OCH VI TROR ATT MED KOMM:S STARKA
GEMENSKAP SÅ KOMMER VI PÅSKYNDA DENNA RESA.”

8

Byråledarverktyg. Förbundet presenterar årligen
rapporter och statistik som ska ligga till grund för och
stötta dig som byråledare i affären och den dagliga
verksamheten. Exempel på dessa verktyg är lönestatistik för att
använda i medarbetarsamtal och rapporter om byråbranschen,
trender och konsumentbeteenden.

10

Fler medlemskap. Som medlem i KOMM blir din
byrå automatisk medlem och del i EACA – European
Association of Communication Agencies, IRM –
Institutet för reklam- och mediestatistik, NDM – Näringslivets
Delegation för Marknadsrätt och ICC – International Chamber
of Commerce.

CHARLOTTA STENSON, VD BULLDOZER

5

Ökad kompetens & nätverkande. KOMM bjuder löpande
in till kunskapsseminarier där allt från forskare till
internationella stjärnkreatörer föreläser. Dessutom
arrangeras mingel för erfarenhetsutbyte och nätverkande. Alla
medarbetare på byrån är välkomna att delta och seminarierna
är kostnadsfria.

FÖRBUNDET ÄR VIKTIGA FÖR ATT BELYSA
HUR KOMMUNIKATION KAN GÖRA
SKILLNAD. ETT MEDLEMSKAP ÄR EN
TYDLIG KVALITETSSTÄMPEL.”

6

En röst i opinionen. Genom ett medlemskap stöttar din
byrå branschens opinionsarbete i frågor rörande
kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle
samt påverkansarbetet genom kontakt med politiker och
beslutsfattare. Förbundet driver frågor för enskilda företag
såväl som för hela branschen. Genom vårt engagemang i den
internationella byråorganisationen EACA påverkar vi även på
Europanivå.

JONAS HILMERSSON GREN,
CREATIVE & PARTNER, KIND

7

Omvärldsspanare och sammankallande kraft. Förbundet
är en naturlig part att höra av sig till då man söker
kontakt med det officiella Sverige. Vi fungerar även som
en sammankallande kraft då branschen vill nå plattformar och
arenor nationellt såväl som internationellt.

MEDLEMSFÖRMÅN!

utanför Stockholm
Du vet väl att du som medlemsbyrå
erensrum?
har möjlighet att låna kansliets konf
@komm.se.
info
till
a
För bokningsför frågan, mejl
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MEDLEMSRÖST GENOM KOMM
Genom medlemskapet i KOMM är din byrå också del i:
RO – REKLAMOMBUDSMANNEN

RO, är branschens egna självreglering och är en oberoende
stiftelse som granskar och prövar att reklamen följer god
marknadsetik i enlighet med ICC:s grundregler för reklam och
marknadskommunikation. Förbundsjurist Christina Nylander
har varit ledamot i Reklamombudsmannens Opinionsnämnd
(ROn) sedan starten 2010.

EACA
KOMM är medlemmar i EACA (The European Association of
Communications Agencies) som är en europeisk paraplyorganisation stationerad i Bryssel. Organisationen är involverad i
flera kontroversiella frågor som diskuteras på EU-nivå.
Vi bad organisationen lista sina viktigaste fokusfrågor 2018
och ge en inblick i arbetet framåt.
FOKUS 2018:

IRM – INSTITUTET FÖR REKLAM- OCH MEDIESTATISTIK

IRM är ett oberoende, självfinansierat, institut vars syfte är att
kontinuerligt undersöka och kartlägga den svenska reklam- och
mediemarknaden. Institutet genomför analyser och gör
prognoser gällande reklammarknadens utveckling. IRM är
sedan 1992 en ekonomisk förening och förbundet är representanter tillsammans med 15 andra medlemmar.

Tobias Egge, chefsanalytiker IRM.

rätten vid reklamutgivning. Detta kommer att bidra till ett ökat
förtroende bland konsumenter och öka varumärkessäkerheten.
Ny konsumentöverenskommelse: EU-kommissionens
förslag om en ny konsumentöverenskommelse syftar till att
europeiska konsumenter får full nytta av sina rättigheter –
däribland starkare konsumentskyddslagar. EACA övervakar
utvecklingen av överenskommelsen.
Digital beskattning: I september 2017 la EU-kommissionen
fram grunden för ett rättvist och effektivt beskattningssystem
för den digitala inre marknaden – där fri rörlighet för personer,
tjänster och kapital säkerställs. Individer och företag får
tillgång till och kan engagera sig i online-aktivitet under villkor
av rättvis konkurrens och en kvalitetssäkrad nivå av konsument- och dataskydd.
EACA ska under 2019 tillhandahålla information till
beslutsfattare om korrekt placering av annonser och tjänster,
samt se till att byråerna inte blir felaktigt beskattade. EACA
ska övervaka utvecklingen av EU-kommissionens råd om den
slutgiltiga formen av den digitala beskattningsavgiften.
ePrivacy: EU-kommissionen har lagt fram ett nytt direktiv
för konfidentiell personuppgiftshantering i förhållande till de
förändrade affärsmodellerna. ePrivacy respekterar privatliv
och skyddar personlig data, men har en stor påverkan på digital
marknadsföring och den digitala ekonomin i sin helhet. Under
2019 kommer EU-kommissionen inrätta en allmän strategi
för integritetsförordningen och EACA kommer att följa
utvecklingen.
Politisk reklamutgivning online: Under hösten 2018 gick
EU-kommissionen ut med krav på transparens i politisk
kommunikation. För kommunikationsbyråer innebär detta
att se över och säkerställa att digitala politiska kampanjer
stämmer överens med nya regleringar för transparens samt
nya krav för GDPR. EU-kommissionen rekommenderar
även att politiska partier, stiftelser och byråer som skapar
kampanjer gemensamt ser till att deras digitala marknads
föring och kommunikation är igenkännbar och har en uppenbar avsändare. EACA kommer under 2019 att utforska ytterligare potentiella initiativ till att förbättra transparensen
av politisk reklamutgivning.
Utöver ovanstånde punkter kommer EACA aktivt arbeta
för inflytande och för att få vara delaktiga i formationen av
en 5-årsplan för prioriterade politiska frågor inom EU. En
önskelista har tagits fram tillsammans med CMBA (Creative
Media Business Alliance) till Europakommissionen. Parallellt
kommer de arbeta aktivt för att engagera nya ledamöter
i parlamentet.

-

INTERVJU MED IRM:S CHEFSANALYTIKER TOBIAS EGGE
OM REKLAMMARKNADEN 2018 OCH 2019.

Lobbyarbete för att skydda Europas kommunikationsbyråers
intressen.
Samarbeta med andra branschorgan för att ta itu med
viktiga industriproblem.
Utbildningsprogram, bland annat genom sitt
utbildningscentrum.
Lyfta betydelsen av utmärkelserna Euro Effie Awards &
IMC European Awards.
Tillhandahålla information till myndigheter, medlemmar,
politiska intressenter och alla som är intresserade av
kommunikationsbranschen.

Som del av en långsiktig strategi kommer fokusfrågorna bestå
även 2019.

Hur skulle du summera reklammarknaden 2018?
– Vi har fortfarande en månad kvar på året, men
konjunkturen har varit fortsatt god och 2018 ser ut
att bli ett väldigt bra år. Tillväxten toppade 2017, men
reklammarknaden är alltså fortsatt stark i år och ökar
runt 6 procent. Det var ju också ett år med många
idrottsevenemang och val som drev på marknaden
ytterligare, men samtidigt såg vi att GDPR hade en
lite dämpande effekt på digital annonsering.

FOKUS 2019:

De politiska frågorna för arbetet kommer i stor utsträckning
utgå från valutgången i Europaparlamentsvalet i maj 2019.
I övrigt kommer dessa frågor att lyftas:
KOMM:s Årsmöte 2018.

-

ICC – INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE

KOMM är medlem i ICC – Internationella Handelskammaren
och även delaktig ICC:s Kommitté för Marknadsföring genom
förbundsjurist Christina Nylander. ICC är näringslivets
världsorganisation och representerar företag av alla storlekar
och ur alla branscher. När de uttalar sig så sker det utifrån en
samlad bedömning där leverantörers och kunders intressen
vägs samman. ICC:s medlemmar är företag och näringslivs
organisationer. Advokatbyråer, revisionsföretag och konsulter
med internationella frågor utgör en betydande del av medlems
kretsen.

Vilka medier har varit särskilt utstående?
– Förutom många digitala kanaler som online video,
sociala medier och sökordsmarknadsföring som fortsatt
visar stora ökningar, har även traditionella medier som
utomhusreklam, radio och tv haft ett riktigt bra år.
Vi ska komma ihåg att utomhusreklam och radio haft en
period av tillväxt under flera år.
Hur ser prognosen ut för 2019?
– Allt pekar på en avmattning i konjunkturen och detta
påverkar såklart annonsmarknaden. Det ser trots allt
tämligen stabilt ut på reklammarknaden.

NDM – NÄRINGSLIVETS DELEGATION FÖR MARKNADSRÄTT

KOMM är även medlem i NDM där förbundsjurist Christina
Nylander också ingår i styrelsen. NDM är ett övergripande
samarbetsorgan inom svenskt näringsliv för marknadsrättsliga
frågor, särskilt marknadsföringslagstiftningen.
22

-

Fortsätta att förklara och uppmuntra medlemmar att
ansluta sig till och följa gemensamma branschkoder.
Bevaka utvecklingen av Europeiska kommissionens nya
handlingsplan som ska offentliggöras i december 2018.

Uppförandekod i onlinekommunikation: Under året har
EU-kommissionen lagt fram en ny uppförandekod som ska
reglera felaktig information – fake news. Detta kompletterar
kommissionens ansträngningar för att garantera rättvis
information, transparens och trovärdighet, främst i europeiska
val under kommande året. EACA stöttar kommissionens beslut
och uppmuntrar byråer till att anamma uppförandekoden.
Samförståndsavtal: I juni 2018 skrev EACA under ett
samförståndsavtal om korrekt hantering av online-reklam och
immateriella rättigheter. Under samförståndsavtalet förbinder
sig EACA till att uppmuntra sina medlemmar att genomföra
principerna och därmed minimera risken att kränka upphovs23

EFFEKT, MÄTNINGAR & STRATEGI
EFFEKTKOMMITTÉN LANSERAR RAPPORT

Ett av de områden där våra medlemmar efterfrågar mer
kunskap och stöd, är effekten av kommunikation. Hur den kan
mätas och bevisas. Frågan är knappast ny, men högaktuell.
Den som inte kan förklara hur det skapar affärseffekt kommer
få allt svårare att äska budgetpengar. Mot denna bakgrund har
förbundets kommitté för effektfrågor tagit fram en rapport där
ett antal principer presenteras som behandlar hur man bör
tänka kring, och arbeta med, kommunikationseffekter.
Principer som både kommunikationsbyråer och uppdragsgivare
kan arbeta utifrån i vardagen för att öka chanserna att skapa
– och påvisa – effekt. Syftet med principerna är i grunden att
skapa medlemsnytta för KOMM:s medlemmar genom att
sprida kunskap och handfasta tips. För att i förlängningen
bidra till att kommunikationens affärsmässiga nyttor tydliggörs.
Rapporten kommer att presenteras på flera platser runt om i
landet under våren. Från den 30 januari kommer den även att
finnas på vår webb.

Linda Nilsson, tf vd, KOMM och Louise Sara Gregersen Baunsgaard,
Head of Marketing Nordics, Facebook.

MÄT FÖR ATT MAXIMERA AFFÄRSNYTTAN

Flera seminarier har arrangerats under året med temat
effektmätning, däribland tillsammans med gästföreläsare
Sonja von Lochow som föreläste om hur helhetsupplevelsen av
ett varumärke mäts.
FACEBOOK UTBILDNINGSTURNÉ

Tillsammans med Facebook, partner till Guldägget, har KOMM
bjudit in till en rad utbildningstillfällen i både Stockholm och
Göteborg. På plats har experter visat hur plattformen kan
användas som ett strategiskt verktyg för att förstå målgrupper,
ta fram insikter och testa strategier och idéer.

ORDFÖRANDE HAR ORDET
Det är 2015. Man blinkar. Plötsligt är det
2019. Amazon har ätit upp världen.
E-sport har högre tittarsiffror än OS.
Fem miljarder människor äger en mobil
telefon. Kina har blivit ett kontantfritt
samhälle. En femtonåring leder kampen
mot klimatförändringarna. Storbritannien
är på väg att lämna EU – eller är de
verkligen det?
Vi lever i en på alla sätt otrolig tid,
präglad av stor osäkerhet och snabb
förändring. Att förstå, förklara och
förmedla har aldrig varit viktigare. Den
som behärskar kommunikation kommer
att vara upptagen under lång tid
framöver.
De senaste fyra åren har styrelsen
och kansliet arbetat strategiskt och
målmedvetet med att framtidssäkra
förbundet för ett 20-tal som kommer
att förändra både vår bransch och vår
yrkesdisciplin i grunden. Redan nu ser
vi konturerna. Konsultjättar som köper
upp nätverksbyråer och integrerar

affärsstrategi, digitalisering och varu
märke till ett helhetserbjudande.
Datadriven marknadsföring som både
lockar och skrämmer genom sin
exakthet. Företag som gör politiska
ställningstaganden och betraktar sig
som samhällsaktörer. Digitala folk
rörelser som tar över gator, torg och
parlament. Röda kepsar. Gula västar.
Knytblusar.
Vi är i början av många saker.
Personligen är jag i slutet av en: det
hedersuppdrag som är ordförande
skapet i KOMM. Jag är en skrivande
människa, men kan inte med ord
förmedla vilket privilegium det har varit
att följa förbundets utveckling och hur
imponerad jag är av kansliets arbete.
Sedan 2015 har det tillkommit 66 nya
medlemsbyråer från hela landet.
Fokuset på ledarskap, affärsutveckling
och entreprenörskap har genomsyrat
verksamheten och resulterat i nya
medlemstjänster, viktiga bransch
riktlinjer, kunskapstunga rapporter och
välbesökta seminarier. Opinionsmässigt
har förbundet varit en självklar del av
både det offentliga samtalet kring
kommunikation i media och det

Programatic-seminarium hos Uncle Unicorn i Göteborg tillsammans
med Guldäggets partner Verizon Media.
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regulatoriska arbetet i riksdagen och
regeringskansliet. Sist men inte minst
har KOMM varit med och bildat Kreativ
Sektor: ett samarbete mellan före
trädarna för kommunikations-, mode-,
spel-, film- och musikindustrin som blivit
knytpunkten för svensk kreativitet.
Jag är stolt över det som åstadkom
mits, ödmjuk inför det som återstår och
djupt tacksam för förtroendet längs
vägen.
Allt gott.
David Orlic,
vice vd & innovationschef,
Prime Weber Shandwick och
styrelseordförande, KOMM

STYRELSEN 2018/2019

MEDLEMSFÖRETAG
&Torberger

Contrast

Herlin Widerberg Reklambyrå

Nordic Arena

Stolt kommunikation

25AH

Cordovan

Hey it’s Enrico Pallazzo

Nordic Morning

Storstad

3Kronor

Creative Army

Hilanders

Northern Link PR

Sturm & Drang Reklambyrå

500 Stockholm

Acne

Holy Diver

Nosy

Super Communication

A New Dialogue

Deed Agency

Honesty

Nowa Kommunikation

Svensson

A+X

Designkontoret Silver

House of Radon

NY Collective

SWE

Abby Priest

Det

Hummingbirds

Obeya

Søder Reklambyrå

Acne Advertising

Devocy

Identity Works

Odyssey

Söderhavet

Adflix

DGA

IK Stockholm

Ohana

Södra tornet

Agency

Dorian Mabb

INGO

Ohlsonsmith

T&P

Ajax Wonderland

Dragster

IPM Ulricehamn

One stop

TBWA

Andersson & Jourdan Design

Drama Queen

Isobar

Onemotion IMC

The Amazing Society

Andrén & Jungå Kommunikation

Dry Creative Projects

JMWGolin

Open Communications

The BlocPartners Nordic

Animal

Edenvik

Jung von Matt

Open Studio Stockholm

The Compadres

ANNAOCHANNA

Ehrenstråhle

Jungrelations

Ord & Bild Reklambyrå

The Fan Club

ANR BBDO

Emakina DBG

JUNO

PCG Stockholm

The New Divison

AOKI

Enestedt & Co

KAPI

Perfect Fools

The Studio

AplusM

Essen International

Kelly & Pling

Petre Event

Think happy thoughts

AWB

ESTER

KIND

Pia K

Tills

B-Reel

Eventum

King

Planeta Design

Tillsammans

Bartholf Scheibel

Evidence Strategy

Kntnt

Pluralis

To Be Frank

BCW Stockholm

Expoma Reklam

Konovalenko

Pluto Stockholm

tomorro’

BERG

Falck & Co

Kontrapunkt Kommunikation

Pool

TR

Berntzon Bylund

FamiljenPangea

Kärnhuset

Populate

Tre Art Reklambyrå

Från vänster: Anna-Karin Nilsson, leveransansvarig, Gullers Grupp, Melina Aristiadou, vd, Uncle Unicorn, Diana Uppman, vd, BVD,
Ulla-Karin Barrett, varumärkesstrateg, The Fan Club, Martin Hugosson, vd, Group M, David Orlic, ordförande, vice vd & innovationschef, Prime
Weber Shandwick, Jesper Kling, vd, B-Reel, Marta Karlqvist, vd, BCW, Désirée Maurd, grundare, Juno PR, Malin Wikerberg, vd, Garbergs Malmö,
Henrik Matsers, cfo, Åkestam Holst, Anton Norberg, partner & business director, Yours, Josefine Richards, cd, Ingo, Elias Betinakis, planning
director, NORD DDB, Jessica Bjurström, vd, KOMM. På bilden saknas Olle Langseth, copywriter, Forsman & Bodenfors.

Beyond Communication

FCB Fältman & Malmén

Le Bureau

Prime Weber Shandwick

Treativ Reklambyrå

Bilbo

Flatmate Web Agency

Lennandia Advertising

Prodigious

Truth

BLCK COMMUNICATION

Food & Friends

LENNOX PUBLIC RELATIONS

Projector

Uncle Unicorn

Blink

Formsmedjan

Liljedal Communication

R2 Kommunikation

Valentin Experience

Blinkers Brands

Forsman & Bodenfors

Linderoths

R3

Vinter

KANSLIET

Blomquist & Co

Friends Agenda

Lindqwist Kommunikationsbyrå

Rappakalja

Volley

Blomquist Communication

Frosting Kommunikationsbyrå

Linkin

RBK

Volontaire

Bloomy

Futency

Lundberg & Co

Reagent Communication

Volt

Blå Vision

Gappio

Lupo Design

Respekt Reklambyrå

WDO

Bold

Garbergs

Löfgren branding.

Retailbyrån Workshop

WDW

Bolt Kommunikation

Garbergs Malmö

M Lithvall

Rietz

We Are More

Bond Street Film

Global Happy People

M&C Saatchi

Right Thing United

Welcom

Borg & Owilli

GoBrave

Made to Order

RODOLFO

Wenderfalck

Brand New Communication

GoodRace Communication

Market Navigators AB

Roi Division

Wermeland

Brandbergs

Granath

Markus Reklambyrå

Rudin Communication

Westander

Brandcentric

Grand North

Masscreation

Ruth

Westerbo Network

BrandEcho

Grand Public

Matador Kommunikation

Ryter Kommunikationsbyrå

Workbox Communication

Brandly

Graviz

McCann Stockholm

Saatchi Saatchi

XXL Reklam och Kommunikation

Brave Zone

Group M

Mecka

SCPGREY Göteborg

Yellon

Bravissimo

Grow

Mirum

Sinfo Yra

You Are Here

Brindfors

Gullers Grupp

Mockup

Solfeldt Kommunikation

Youme Agency

Bror Rudi Creative Systems

Guts&Glory

Momentum Sverige

Spitfire

Yours

OM KOMM

Bulldozer kommunikationsbyrå

Gyllström Kommunikationsbyrå

Mustasch

SPLIT STOCKHOLM

Zellout

KOMM är ett branschförbund som organiserar kommunikationsbyråer inom olika discipliner.
Förbundet vill inspirera och utbilda medlemmarna så att de kan göra bättre affärer, både för sina
uppdragsgivare och för sig själva. I opinionsarbetet driver KOMM frågor för hela branschen genom
kontakt med politiker och myndigheter och som remissinstans. Sedan 1961 arrangeras årligen
Sveriges äldsta och största utmärkelse i kommunikation; Guldägget.

BVD

Halleluja

Myrén Film

Sprida

Åkestam Holst

Carlsöö & Co Communication

Hallå Reklam & Design

Navigator

Stakston

Åva Kommunikation

CCJ Kommunikation

Happy Forsman & Bodenfors

Neumeister Strategic Design

Start Communication

Öppet

Cheil Nordic

Happytear

New AD Agency Sweden

Stendahls

Chiffer

Haus

Nine Yards

Sticky Beat

Community Network

Helikopter Brand Design

Nkel Kommunikation

Stockholm Design Lab

Confetti

Hemma Annonsbyrå

NORD DDB

Stolpe

Linda Nilsson
Tf vd
08-679 08 13
linda@komm.se

Christina Nylander
Förbundsjurist
08-679 08 06
christina@komm.se

Fredrik Kullberg
Produktionsledare
Guldägget
070 758 11 90
fredrik@komm.se

Felicia Bakir
Kommunikatör
073 334 19 83
felicia@komm.se

Peter Liljeström
Ekonomi
070 985 40 00
peter@komm.se

Jessica Bjurström
vd, tjänstledig

Fotografer: Niklas Palmklint, Oscar Mildh, Matilda Lahall, Nicklas Rudfell, Petter Johansson, Cannes Lions press, Isabelle Halldin.
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Nicole Lage-Vianna
Projektledare &
Kommunikatör,
föräldraledig
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