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2. Förnya! Den obekväma sanningen är att KOMM 
faktiskt är en konstruktion byggd på en konservativ 
idé om att värna befintliga affärsverksamheter, och att 
förbundets agenda därför kompensatoriskt alltid måste 
vara att utmana och utveckla medlemsföretagens 
idéer, affärer och identiteter. Akta er för att låta feta 
katter sätta agendan.

3. Förenas! Kom ihåg att allt arbete i kommittéer 
och styrelser ska göras under så positiva och bejakande 
omständigheter som möjligt. Folk i vår bransch stöter 
på nog med energitjuvar på andra ställen, och därför 
bör allt engagemang i KOMM ge energi och styrka.  
Ja, det var väl allt.

Jo, en sak till. Kanske att vi skulle överväga att 
byta ut förbundets Moccamaster? Det blir gott kaffe, 
men så fort någon glömmer det manuella droppskyddet 
påslaget blir det ju rena Poltava i pentryt. Men bestäm 
ni, jag står bakom er oavsett beslut.
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Innehåll Ordförande har ordet
Gustav Martner

Jahapps, då var det dags för den sista årskrönikan 
från mig i egenskap av styrelseordförande i KOMM. 
Fyra år är maxtid enligt stadgarnas rekommendationer, 
och det känns som en vettig begränsning av många 
skäl. Och vad ska man då välja att ta upp? Använda 
förbundets värdefulla spaltmillimetrar till nåt slags 
humble brag? Eller ta chansen att prata lärdomar och 
framtid? Naturligtvis det senare.

Framtiden vet vi mycket lite om, och för det mesta 
lever vi den före vi förstår den. Det är därför vi måste 
tro på nånting.

Vi måste tro på idéer som får leva i symbios med 
vardagens här-och-nu-plikter, och vi måste tro på 
idéer som får överleva nästa månadsrapport. Idéer  
om jämställdhet och mångfald, om yrkesstolthet och 
kvalitet. Idéer om respekten för mottagaren av vår 
kommunikation, idéer om självreglering som en del  
av yttrandefriheten. Och så vidare. Vi måste tro på 
att det går att göra vårt jobb på mer än ett sätt – och 
välja det som vi kommer vara stoltast över den dagen 
då vi gör vårt eget bokslut, istället för firmans.

Det är inte enkelt, och med en sån inställning blir 
man vid läggdags oftast missnöjd med att man inte 
lyckas göra mer under dagen som gått. Så känner 
jag när jag skriver det här, men vet också att det är 
själva drivkraften bakom allas engagemang i KOMM.

Så när jag i maj för sista gången går ut från 
KOMM:s välkomnande och kaffedoftande kansli så 
lämnar jag därför följande tre teser uppspikade på dörren:

1. Förändra! Prioritera alltid de idéer inom KOMM 
som är ideologiskt drivna. Det blir oftare bättre 
affärer så småningom. KOMM gör sällan snabba  
cash, men långsiktiga och ideologiskt drivna initiativ 
(som till exempel Guldägget) har så småningom visat 
sig kunna bli lönsamma. Och dessutom – om de miss- 
lyckas så har pengarna i alla fall gjort gott. Gustav Martner,  styrelseordförande

Omslag:          1. Bild från styrelseutbildning 2. Björn Larsson, Coop och Lotta Sydäng Melin, Neuroförbundet 3. VD Jessica Bjurström  
4. Gunilla Welander, RO 5. Statistik på kvinnliga och manliga kreatörer 6. Guldäggets boklansering i Gbg  
7. Handelsministern under Cannes Lions 8. Jessica Bjurström och Fredrik Simonsson under Cannes Lions 9. Guldäggsgalan  
10. Speakers corner, Almedalen 11. Johanna Reis, Garbergs och Jessica Bjurström 12. Linda Nilsson, kanslichef med Baiba Liepina 
från reklamförbundet i Lettland under EACA-möte i Bryssel 13. Vernissagen i Stockholm på Volvo Showroom.

Fotografer:   Kristofer Samuelsson, omslag, Jonas Borg, 100-wattaren, Niklas Hildén och Carin Alvarsson, Guldägget och Freddy Persson, 1 av 3.
Tryck:              ÅTTA.45 TRYCKERI AB, Solna
Upplaga:       1000 ex
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Medlemskommittéerna

KOMM startade hösten 2010 ett antal frågekommittéer 
och disciplin-grupper. I dagsläget finns tre aktiva 
kommittéer med fokus på Utbildningar, Inter- 
nationalisering och HR samt disciplingruppen för  
Varumärkes- och Designfrågor. Grundtanken med 
kommittéerna och grupperna är att förbundet ska 
drivas av medlemmarna och fokusera på de, för  
medlemmarna, viktigaste frågorna. Grupperna leds  
av en ordförande och ses 4-7 ggr per år. Valet av med-
lemmar i kommittéerna bygger på gruppens samman-
sättning och eget initiativ. Medlemsfrågor bereds av 
kommittéerna men beslutas av styrelsen.

HR2020 – KOMM & Berghs Framtidsstipendium,  
1 av 3 och Nordic Gender Forum

Human Resources 2020 arbetar för en vision om en 
bransch i balans 2020. Som stöd finns förbundets 
stadgeändring från 2011, Paragraf 1:d, aktivt stötta 
medlemsföretag i att skapa en god och jämställd 
arbetskultur med fokus på ledarskap, arbetsvillkor 
och lönenivåer.

Kommittén har under våren arbetat fram Framtids- 
stipendiet tillsammans med Berghs, mer om det på 
sidan 7. HR2020 har också arrangerat filmvisning 
med showreels från kvinnliga reklamfilmregissörer 
tillsammans med SF och Film&TV-Producenterna. Läs 
mer på sidan 10.

 I maj bjöds kommitténs ordförande Christina Gillberg 
in för delta i Nordic Gender 
Forum i Bergen. En konferens 
och plattform för diskussioner 
om jämställdhet och balans 
 i media. Konferensen ut- 
mynnade i boken Making 
Change där Christina  
berättar om förbundets  
arbete i frågorna. 

Utbildningskommittén – Agency Leaders’ 
Roundtable I & II

Under året fortsatte ledarskapsprogrammet ALRT för 
byråledare: Den första gruppen, ALRT I, genomförde 
flera möten och studiebesök i bl a Umeå och Uppsala. 
En ny grupp (ALRT II) startades också upp med sju 
byråledare som i januari åkte till London på inspirations- 
resa. Under resan besöktes byråer och föreläsningar 
hölls av framstående ledarskapsprofiler. 

Internationella kommittén – Kreativa näringar 
och program i Cannes

Under året har kommittén arbetat med frågor kring 
den svenska kommunikationsbranschens inter- 
nationella närvaro. Under Cannes Lions ansvarade 
delar av kommittén för Ewa Björlings program med 
rundvisning på festivalen och möten med bl a.  
Philip Thomas, vd Cannes Lions. Under 2015 startar 
kommittén upp med seminarium där svenska kreatörer 
med internationell erfarenhet bjuds in för samtal. 
Först ut är Calle Sjönell, tidigare kreativ chef på 
Ogilvy den 16 januari. 

Varumärkes- och Designgruppen  
– IRM, Guldägget och Regi

Varumärkes- och Designgruppen driver och utvecklar 
relevanta frågor för Design och Varumärkesbyråer 
inom KOMM. Gruppen har under året bl a haft dialog 
med IRM och REGI (Årets Byrå) och stöttar förbundet i 
frågor kring Design-kategorin i Guldägget. Ordförande 
är Ulf Berlin, Silver och Bjarne Otterdahl, Identity Works.

Kommittéer & disciplingrupper
44 aktiva kommittéledamöter

Medlemscertifikat

Sedan 2011 har förbundet årligen sänt ut konkreta 
medlemsbevis. Det inramade diplomet ska tjäna som 
en tydlig signal för branschens uppdragsgivare att 
medlemmarna verkar under etiska regler och tydliga 
överenskommelser. Dessutom att minst en person på 
byrån är ARU-examinerad. Medlemsdiplomet är vår 
branschs certifiering för auktoriserad kommunika-
tionsbyrå. Önskar du veta mer kring certifikatet 
eller bara höra mer om medlemsservice kontakta då 
Linda Nilsson, kanslichef, på linda@komm.se.

ARU/VARU 

Som medlem i förbundet krävs att 
minst en person på byrån har en  
ARU (Ansvarig ReklamUtgivare). 
Utbildningen arrangeras tillsammans 
med Berghs School of Communication 
ett antal gånger per år. För att upp-

rätthålla sin kompetens krävs en uppdatering med 
VARU (Vidareutbildning Ansvarig ReklamUtgivare) 
vart fjärde år. Förbundet har sedan 2011 tagit hem 
VARU-utbildningen och kursen har under året  
anordnats vid tre tillfällen i Stockholm samt  
Göteborg. Läs mer på komm.se.

Medlemscertifikat, ARU/VARU
Ett ansvar för branschen och vårt arbete

 

Jessica Bjurström
Verkställande Direktör

 

 

 

Gustav Martner
Styrelseordförande

 

är fullvärdig medlem i Sveriges Kommunikationsbyråer och ARU-certifierad kommunikationsbyrå. 
Företaget uppfyller förbundets krav på yrkesmässighet och har genom sitt medlemskap förbundit sig att

Sveriges Kommunikationsbyråer
Swedish Association of Communication Agencies

Stockholm den 20 februari 2014

Granath Havas Worldwide

Sveriges Kommunikationsbyråer är branschförbundet för reklam-, PR-, design-, event-, DM-, digital-, mobil-, media- och action marketingbyråer i Sverige. 

unications Agencies. Förbundet utbildar och diplomerar Ansvarig Reklamutgivare (ARU) samt dess 

vidareutbildning (VARU) vilket inneb illämpliga lagar inom marknadsföringsområdet. Förbundet är också

en av huvudmännen bakom självregleringen på marknadsföringens område i Sverige genom bland annat Reklamombudsmannen (RO).

Sveriges Kommunikationsbyråer äger och driver Guldägget som arrangeras årligen sedan 1961.



Saknas på bild:  
Erik Wunsche, Ruth och Johan Öhlin, Lowe Brindfors.

Utbildningskommittén

Magnus Hjelmare, BERG
(ordförande) Mårten Knutsson Family Business

Peter Linder, WBL Petronella Panerus 
Great Works

Saknas på bild: 
Emmeli Österdahl, Great Works, Emelie Schröder, Forsman & Bodenfors. 

HR 2020

Från vänster: 
Ulf Berlin, Silver (ordförande)
Lars Axelsson, Brand Union
John Lagerqvist, Family Business
Barbro Ohlson Smith, Ohlsonsmith
Lisa Lindgren, Bror Rudi
Marie Rudolphie, Identity Works
Anette Jannerö, tidigare Stockholm Design Lab
Nina Granath, Stockholm Design Lab
Isabelle Dahlborg Lidström, Nine
Carin Blidholm Svensson, BVD. 

Saknas på bilden: 
Alex Holmén, Essen International
Frans Enmark, Amore
Kalle Bohr, Bror Rudi
Anders Kornestedt, Happy Forsman & Bodenfors
Bjarne Otterdahl, Identity Works (ordförande).

Patrick Smith, OhlsonsmithPaul Collins, Digitas LBIDavid Gray
Open Communications

Internationella kommittén

Offentlig upphandling

Gustaf Sehlstedt, Le Bureau 

Jacob Stjarne, Åkestam Holst 

Leif Lindau, Navigator

Christoffer Ramfors, Minnesota

Ingrid Widing, Plakat

Christina Gillberg, Det 
(ordförande)

Varumärkes & Designgruppen

Alexander Aaseby, Adamsky

Camilla Hahn Fortkord,  Hasan & Partners Stockholm

Michael Jäderlind, Nansen

Göran Berggard, Granath Havas
(ordförande)

Christina Knight, INGO

Ivan Matanovic, Guts & Glory
Jesper Fritzon, IPM Ulricehamn

Johanna Reis, Garbergs

Karin Branmark,  
CP+B Scandinavia

Robert Aras, Prime PR

 | 65 |

Pia Grahn, Hill + Knowlton

Anders Härneman 
Forsman & Bodenfors
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Mångfaldsåret med KOMM
KOMM & Berghs Framtidsstipendium

Framtidsstipendiet sjösattes under 
våren tillsammans med KOMM:s 
medlemmar och Berghs School of  
Communication. Stipendiet är ett 
första steg mot en mer heterogen 
bransch och för att underlätta 
framtidens rekryteringsbehov. 

Det handlar om framtidens kommunikationskonsulter 
inom alla discipliner, som bättre ska kunna spegla 
samhället. Genom stipendiet kan halva utbildnings-
kostnaden på en valfri 1-årig eller 2-årig utbildning 
finansieras på Berghs. Målet är att Framtidsstipendiet 
ska bli en långsiktig satsning och planen är att minst 
en stipendiat ska belönas varje år. 

14 givare, däribland 12 medlemsbyråer var med och 
finansierade stipendiet som delades ut till två studenter.

Undersökning; Genus & mångfald på byråerna

En uppföljning av 2012 års nollmätning gjordes bland 
medlemsbyråerna där man bl a tittade på kvinnor/män  

i ledningsgruppen, i olika befattningar samt frågor 
kring språk. Cirkeldiagrammet nedan illustrerar  
de mest förekommande språken bland medarbetare  
med ytterligare ett modersmål. 

Seminarium om Mångfald

Under året har förbundet deltagit i flera seminarium 
och samtal om mångfald i kommunikationsbranschen. 
Bl a i ett panelsamtal under Almedalsveckan arrangerat 
av Citat. Mer om det på sidan 14.

Fanna Ndow Norrby

Vad var det i utbildningen som lockade dig till att 
söka KOMM & Berghs Framtidsstipendium?
-  Jag sökte framtidsstipendiet för att jag såg att det 

fanns att söka och förstod att jag förmodligen hade 
de kompetenser och andra infallsvinklar som efter-
frågades. 

Framtidsstipendiet är branschens initiativ för att 
bättre spegla hela samhället. Finns det redan nu 
konkreta exempel på hur du ser att du kan bidra/
vara en resurs till förbättring? 
-  Jag och andra engagerade elever på Berghs startade 

en grupp med målet att erbjuda normkritiska före-
läsningar på skolan. Vi kallar projektet Let’s Prata. 
27/11 hölls första temadagen med fokus på språk, 
rasism och reklam. Jag höll en föreläsning om rasism 
och intersektionalitet med en del där vi analyserade 
kommunikation och reklam som fått rasistiska utfall. 
Den blev väldigt uppskattad och jag ser fram emot 
att genomföra fler Let’s Prata-dagar med andra 
normkritiska infallsvinklar. 

Vilken är din främsta inspirationskälla?
- Musik och mina vänner.

Se en längre intervju med stipendiaterna på 
komm.se/framtidsstipendium.

Alfild Banzola och Fanna Ndow Norrby  
tilldelades KOMM och Berghs Framtidsstipendium  
2014. Förbundet ställde tre frågor till stipendiaterna. 

Alfild Banzola 

Vad var det i utbildningen som lockade dig till att 
söka KOMM & Berghs Framtidsstipendium?
-  Att gå på Berghs är någonting som har varit i mina 

tankar länge, men som jag aldrig trodde skulle bli 
verklighet. Berghs har ett väldigt bra rykte inom 
den här branschen och när jag bestämde mig för att 
våga satsa på att kombinera mina tidigare erfaren-
heter inom motion och grafisk design så var Berghs 
mitt mål! Jag gillar upplägget där man blandar 
föreläsningar med mycket praktiskt arbete och 
skapa projekt, och framtidsstipendiet gjorde det 
möjligt för mig att gå det här programmet. 

Framtidsstipendiet är branschens initiativ för att 
bättre spegla hela samhället. Finns det redan nu 
konkreta exempel på hur du ser att du kan bidra/
vara en resurs till förbättring? 
-  Jag tror alltid att en bransch vinner på att vara 

blandad. Att det finns så mycket livserfarenheter 
och olika människor med olika kunskaper som 
möjligt. Jag vet att jag har inspirerat, att folk runt 
omkring mig som tidigare sett skolor som Berghs  
som en omöjlighet nu förstår att det finns möjlig- 
heter. Kan jag så kan de typ, det handlar bara om  
att våga tro på sig själv och ha folk runt omkring  
en som också gör det!

Vilken är din främsta inspirationskälla?
-  Jag ser min mamma som en av min främsta. Hennes 

drivkraft till att lyckas och se på saker positivt när 
det går dåligt. Det är något jag vill bli bättre på. 
Även min flickvän är en jag ser upp till. När jag mår 
dålig så fyller hon mig med så bra energi att jag 
tillslut tror på det jag gör och mig själv.Citats frukost om mångfald i Almedalen Stipendiaterna Fanna Ndow Norrby och Alfild Banzola

Danska, finska, norska 30 %

Engelska 30 %

Spanska 14%

Franska 8 %

Tyska 8 %

Arabiska 6 %

Ryska 6 %

Persiska 6 %

Övriga språk 42 %
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Under en kväll bjöds kreatörer in till filmvisning och 
showreels av kvinnliga reklamfilmregissörer. Projektet 
var en del av initiativet ”1 av 3” som var temat för årets 
Roygala. 1 av 3 uppmärksammar bristen på kvinnliga 
regissörer och är en uppmaning till reklambyråerna att 
alltid bjuda in en kvinnlig regissör till urvalsprocessen. 

Åtta kvinnliga reklamfilmregissörer visade sina show- 
reels och efter reklamen bjöds publiken på förhands-
visning av storfilmen ”Nightcrawler”. Drygt 350 gäster 
närvarade under kvällen på Skandiabiografen.  

Ett stort tack till KOMM:s HR2020-kommitté,  
produktionsbolagen och alla gäster!

Årets Royalty

Jessica Bjurström, vd på förbundet mottog under Roy- 
galan priset ”Årets Royalty”. Ett pris som går till den 
person, organisation eller företag som under året gjort 
stora insatser för att komma tillrätta med den ojämna 
könsfördelningen i reklamfilmsbranschen. Jessica med- 
verkade morgonen därpå i SVT:s Gomorron Sverige. 

1 av 3 
med Film&TV-Producenterna

Birgitta Åkersten, Atmosfär, Olof Jonsson, 
Atmosfär, Lotta Leiström, Atmosfär och  
Madeleine von Sivers, Hanna Elin Films

Mikael, Johanna Reis, Aron Lövander och Josefine SaersBild från styrelseutbildningen Entrén till Skandiabiografen

Linda Callenholt, Cornelia Opitz, Jessica Bjurström  
och Johanna Reis om 1 av 3 i DN 16 oktober

Regissörer och representanter från 
produktionsbolagen på scen

Styrelseutbildning
För kvinnliga och manliga byråchefer

Under hösten har fem kvinnor bland KOMM:s med-
lemmar erbjudits varsin stipendieplats för att gå  
en professionell styrelseutbildning. Bakgrunden  
till styrelsesatsningen var rubriker som pratade 
 om avsaknad av kvinnor i svenska styrelser. 

Kommunikation skär, som bekant rakt igenom  
alla branscher och genom samtal och dialog har 
förbundet fått uppfattningen om att kommunikation 
behövs i större utsträckning i svenska styrelser idag.  

Då KOMM mottagit stort intresse för utbildningen har 
en rabatt förhandlats fram endast för medlemmar. 
Kursen Professionellt styrelsearbete vänder sig i 
första hand till dig som är byråledare eller vd och  
aspirerar till att bli styrelseledamot i ett aktiebolag. 

Kursstart 2015: 29-30 januari samt 12-13 februari, 
dvs 2*2 dagar. Kursavgift: 21.000 kr exkl. moms 
(KOMM:s pris 16.000 exkl moms). I priset ingår  
kursmaterial, lunch och middag. Läs mer på komm.se.
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Vernissager 

Den 27 mars bjöd KOMM:s medlemsbyråer och  
sponsorer in till vernissage i åtta städer runt om i 
landet. På plats presenterades de nominerade bidragen 
och besökarna fick mingla och träffa branschkollegor 
och kunder. Drygt 1500 gäster besökte vernissagerna 
och årets värdar var: Citypaketet & GP, NY reklam-
byrå, Clara Reklambyrå, Yours kommunikationsbyrå, 
Navigator Communications, North Kingdom och Populate.

Galan

Årets Guldäggsgala var den 53:e i ordningen och 
arrangerades den 23 april på Stockholm Waterfront 
Congress Centre. 13 Guldägg och 5 specialpriser 
delades ut och galan besöktes av drygt 1500 gäster. 
Årets Titanpris gick till Volvo Lastvagnar, Johannes 
Ivarsson var vinnare av Guldskrift och Silla Levin 
valdes in i Platinaakademien. Kycklingsstipendiet 
gick i år till Petter Hanberger, Olof Lindh, Desiré 
Engström. Se fler vinnare på Guldägget.se.

Guldägget

SVERIGES KOMMUNIKATIONSBYRÅER 2014

FEMTIOTREDJE UPPLAGAN

Forsman & Bodenfors och Volvo Lastvagnar Silla Levin valdes in i Platinaakademien

Delar av KOMM:s styrelse och kansli

Guldäggskampanjen

Årets kampanj togs fram av Lowe Brindfors. Kampanjen 
vände blicken utåt där fokus låg på reklamens fans. 
Kampanjen byggde på sajten fansen.se där besökare 
uppmanades att hylla sin favoritreklam. Den syntes 
också på utomhustavlor, banners och i dagspress.

Boklansering och seminarium

I augusti hölls Guldäggsseminarium i samband med 
att årets Guldäggsbok lanserades. Under en efter- 
middag bjöds branschen in till föreläsningar med bl a 
Guldäggsvinnarna House of Radon, Sverige AB med 
kund Stadsmissionen och forskaren Fredrik Hallberg.  
Ta del av föreläsningarna på guldagget.se. 

 I Göteborg stod Relevent som värd till lanseringen 
och bjöd in till samtal med vinnare. Årets bokomslag 
designades av Karin Ahlgren på Garbergs Project. 

Vernissagemingel hos NY i JönköpingÅrets Kycklingsstipendiater Petter Hanberger, Desiré Engström och Olof Lindh

Fredrik Hallberg, forskare förelästePhilip Marthinsen, House of Radon, Gustav Martner,  
styrelseordförande KOMM och Jacob Fant, Seventy
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Almedalsveckan
Nu inte bara för PR-byråerna

Förbundet fanns på plats under Almedalsveckan  
och deltog i panelsamtal och seminarium. Under 
veckan arrangerades också kommunikatörsmingel  
och Speakers Corner med olika teman och gäster i  
Nowas & Resumés trädgård.

Program för veckan

På måndagen deltog förbundet och Guldägget i Svensk 
Forms panelsamtal om Designutmärkelsernas betydelse 
för Sverige/Kan man tävla i Design? Representanter 
från Sveriges främsta designutmärkelser fanns på plats. 

Under tisdagen diskuterades ”Egen, köpt eller för- 
tjänad kommunikation – vem vinner?” i Speakers Corner, 
Nowas och Resumés trädgård. Jessica Bjurström, vd 
KOMM deltog i panelen tillsammans med Calle Ericsson, 
VD Appelberg Publishing Group och Jonas Nordling, 
ordförande Journalistförbundet. Moderator var Rune 
Nordström, vice VD Nowa Kommunikation. 

På torsdagen arrangerade medlemsbyrån Citat en 
frukost om Mångfald i kommunikationsbranschen på 
restaurang Vinäger. Förbundet medverkade och i 
panelen fanns Seher Yilmaz, ordförande Rättvise- 
förmedlingen, Sten Eriksson, kommunikationschef 
Pensionsmyndigheten och Mernosh Saatchi, vd  
Humblestorm. Moderator var Alexandra Pascalidou. 
Frågor som: ”Hur ska vi få människor med annan 
etnisk och kulturell bakgrund att söka till vår 
bransch?” och ”Hur ska vi få våra kunder att förstå 
att de missar affärsmöjligheter genom att inte tänka in 
svenskar med olika bakgrund i sin kommunikation?” 
diskuteras. 

Dagen fortsatte med seminarium hos Almega där 
”Kreativitet som tillväxtmotor” var temat. Tillsammans 
med flera branschorganisationer diskuterades  
kreativitetens betydelse för hela ekonomin och hur  
Sverige kan bli ett ännu mer kreativt land. Moderator 

var Per Schlingmann. Från KOMM:s medlemsbyrå  
Garbergs deltog Lotta Mårlind.

Här är vi nästa år #HejDigitalt

Inför Almedalsveckan ansluter sig KOMM till HejDigitalt, 
en oberoende och kreativ plattform som lanserades i 
Almedalen 2014 med digitalisering, innovation och 
entreprenörskap som samlande tema. Tillsammans 
skapar vi den självklara samlingsplatsen där företag, 
organisationer, kommunikationskonsulter och byråer 
får mötas.

KOMM bjuder in medlemsbyråer till att vara med 
och fylla plattformen med innehåll. Vill du vara en av 
de åtta byråerna som deltar? Läs mer på komm.se eller 
kontakta oss direkt på info@komm.se.

#HejDigitalt

Beata Wickbom, Brit Stakston, Jessica Bjurström och Emma Egnell

Cannes Lions
 

Förbundet fanns på plats under kreativitetsfestivalen  
i juni och arrangerade mingel, seminarier och work-
shops tillsammans med Handelsminister Ewa Björling 
i sällskap av UD och svenska ambassaden i Paris. 

Svenskmingel

Veckan inleddes med Svenskmingel på Le Goeland. 
Minglet är en återkommande samlingsplats för bransch- 
kollegor, kunder och studenter och anordnades av  
KOMM och Dagens Media tillsammans med partners 
Sportsverige och Hemnet.  

Morning with Creatives

Värdbyrå till årets Morning with Creatives var  
Prime. Under morgonen diskuterade en panel svensk 
kreativitet och våra framgångar under temat:  
“DEMOCRACY+CREATIVITY=DEMOCREATIVITY?”.  
Ett fyrtiotal utländska journalister och kreatörer 

fanns på plats. Panelen bestod av bl a. Richard Pinder, 
vd, UK och Internationella Crispin Porter+Bogusky, 
Tobias Nordström, Head of Planning, Forsman & 
Bodenfors, Camilla Wallander, vd, Berghs, Ewa Björling, 
Handelsminister, Hedvig Hagwall Bruckner, Copywriter 
King. Moderator var Tom Beckman, ecd, Prime PR. 

Under veckan hölls också möten med Handels- 
ministern och byråer, uppdragsgivare och även festival- 
generalen Philip Thomas. Totalt tog Sverige hem 33 
lejon varav 2 Grand Prix till Forsman & Bodenfors, som 
också blev utsedda till ”Independent agency of the year”. 
Berghs utsågs för tredje året till ”School of the Year”. 

Young Lions

Young Lions Sweden arrangeras med partners Dagens 
Media och Getty Images. Tävlingen är för kreatörer upp 
till 28 år som jobbar på byrå. Totalt fem team fick  
representera Sverige i Cannes där två av teamen  
tog silver.

Vinnarna i Young Lions Sverige Svenskmingel med Dagens Media, Hemnet och Sportsverige

feat. KOMM
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Statistik
Det här är vår bransch

100-wattaren
och Bengt Hanser-stipendiet

Lönestatistik 

KOMM:s lönestatistik presenterades vid årsskiftet.
Utöver statistik per befattning ingick också frågor om 
kollektivavtal och byråernas jämställdhet. Statistiken 
finns tillgänglig för byråledare, vd och HR-ansvarig. 
Äldre statistik finns att tillgå på komm.se.

Euromonitor

Genom medlemskapet i EACA deltar förbundet i en årlig 
mätning över branschen på Europanivå. Resultatet mäts 
och delas in i tre kapitel: affärsutveckling, effektivitet 
och prognos framåt. Rapporten finns att tillgå på 
KOMM:s medlemssidor. 

KOMM:s branschanalys

Vår bransch genomgår just nu stora och genom- 
gripande förändringar. Det blir allt svårare att  
skilja på disciplinerna och vi får konkurrens från  
nya håll samtidigt som vi utvidgat vårt eget revir.  
För att förstå hur det går för branschen, vart vi är  
på väg och vilka framgångsfaktorerna är, har vi nu 
beslutat att väcka liv i KOMM:s branschanalys, en 
återkommande genomgång av branschen som  
genomförts sedan 1990-talet till och med 2011. 

Den nya branschanalysen bygger på ekonomiska 
data från 269 byråer, statistik från Regis Årets byrå, 

100-wattaren och Guldägget, samt en omfattande enkät. 
Hittills har c:a 50 procent av de tillfrågade svarat, men 
vi hoppas att få in fler svar de närmaste veckorna.

Vi har några tuffa år bakom oss, men majoriteten av 
de byråledare som svarat på vår enkät anger att de ser 
ljust på framtiden för branschen. I undersökningen 
försöker vi finna faktorerna bakom både framgång och 
kris. Vi söker samband mellan tillväxt, lönsamhet, 
kreativitet och kundnöjdhet. Vi försöker även, baserat 
på denna data, slutgiltigt besvara den eviga frågan om 
priser i branschtävlingar leder till framgång.

Det kommer inte som någon överraskning att vi 
mäter en bransch som arbetar hårt för att finna 
lönsamhet i den traditionella verksamheten. Det är 
tydligt att diversifiering snarare än specialisering  
är majoritetens strategi. Den klassiska reklambyrån 
ser ut att vara på väg bort och ersätts i allt större 
utsträckning av multidisciplinära organisationer. 

Omsättningen i branschen har minskat, om än 
marginellt, samtidigt som marginalerna har krympt. 
De riktigt lönsamma byråerna har blivit allt färre, 
2013 hade endast 13 byråer en vinstmarginal över  
20 procent. Tydligt är att de specialiserade byråerna 
är lönsammare än de med bredare erbjudande.

Läs mer i KOMM:s Branschanalys som släpps i 
januari 2015.

Den 15 oktober arrangerades den 
25:e upplagan av 100-wattaren. Galan 
ägde rum på Cirkus i Stockholm med 

prisutdelning, underhållning och mingel. Årets konfe-
rencierer var Brita Zackari och Kalle Zackari Wahl-
ström. Erik Fröderberg, känd från tv-programmet ”Här 
är ditt kylskåp” stod för menyn. 

KOMM delar årligen ut Bengt Hanser-stipendiet som 
instiftats för att uppmuntra opinionsbildande insatser 
som belyser och hävdar reklamens roll i näringsliv 
och samhälle. Stipendiet gick i år till Nina Åkestam, 
reklamforskare på Handelshögskolan i Stockholm. 

Anna Furberg, Bolt och Ronny Olovsson, Vinter från KOMM:s styrelse

Jessica Bjurström och Anders Ericsson, Sveriges Annonsörer gratulerar  
kvällens alla vinnare

Årets konferencierer Brita Zackari och Kalle Zackari Wahlström

Nina Åkestam, reklamforskare på Handelshögskolan i Stockholm
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Juridik,  
pensionsavtal och 
(den galna)  
tryckerimomsen

Tryckerimomsen: Öppet brev till Skatteverket

KOMM tillsammans med TU, Sveriges Tidskrifter,  
Förläggarföreningen och Läromedelsförläggarna 
gjorde under sommaren och hösten flera gemensamma 
utspel om tryckerimomsen till Skatteverket och  
samtliga Kammarrätter. I flera debattartiklar och 
brev kritiserades den rättsosäkra situation som 
uppstått genom Skatteverkets och domstolarnas 
hantering efter Högsta Förvaltningsdomstolens dom  
och de konsekvenser det får för enskilda företag, som  
i vissa fall till och med riskerar att gå i konkurs om 
staten driver in momsen. 

Förbundsjurist Christina Nylander

Christina har anlitats av medlems- 
företagen i mer än 1 000 ärenden under det gångna 
året. Denna medlemsservice är kostnadsfri och  
erbjuds framför allt inom marknadsrätt, upphovs- 
rätt, varumärkesrätt, medierätt och avtalsrätt.

Tjänstepensionserbjudande

KOMM har ingått ett samarbete med Söderberg & 
Partners som tagit fram ett tjänstepensionserbjudande 
exklusivt för medlemsbyråer. I erbjudandet ingår bl a 
rabatt på sparande och rabatt på riskpremier. Under 
våren 2015 arrangeras en mötesserie där vi berättar 
mer. Första träffen är 20/1 hos KOMM. Läs mer och 
anmäl dig på komm.se.
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Medlemsröst genom KOMM

Reklamombudsmannen (RO)

RO, som är branschens egna självreglering är en 
oberoende stiftelse som granskar och prövar att 
reklamen följer god marknadsetik i enlighet med 
ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation. 
Förbundet är aktiva i stiftelsen, dels i opinionsnämn-
den där förbundsjurist Christina Nylander är ledamot 
och i styrelsen med vd Jessica Bjurström.

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 avseende 
reklammarknadens utveckling. IRM är sedan 1992 en 
ekonomisk förening och förbundet är representanter 
tillsammans med 15 andra medlemmar.

NDM – Näringslivets Delegation för 
Marknadsrätt

KOMM är även medlemmar i NDM där Christina Nylander 
också ingår i styrelsen. NDM är ett övergri pande samarbets-
organ inom det svenska näringslivet med särskilt fokus 
på marknads föringslagstiftningen. 

ICC – International Chamber of Commerce
KOMM är medlemmar i ICC och även delaktiga marknads- 
föringskommittén genom 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 näringslivsorganisationer. 
Advokatbyråer, revisionsföretag och konsulter med 
internationella frågor utgör en betydande del av 
medlemskretsen.

NIX-Telefon

Förbundet sitter med i NIX -Telefons styrelse genom 
förbundsjurist Christina Nylander och vd Jessica 
Bjurström. NIX- Telefon är en ideell förening med syfte 
att göra det möjligt för privatpersoner att på ett 
enkelt sätt informera försäljare och marknadsförare 
om att de inte önskar telefonsamtal i försäljnings , 
marknadsförings  eller insamlingssyfte.

Linköpings universitet och CIGN

KOMM är med i referensgruppen för Eu-projektet 
CIGN genom Linköpings universitet. Projektet syftar 
bl a till att kartlägga de kreativa näringarnas fram-
tida behov av kompetenser hos sina medarbetare, 
utveckla kursmoduler som svarar mot behoven och 
implementera, testköra kurser och utvärdera. 

EACA – The European Association of  
Communications Agencies
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 och utgör bl a ett 
viktigt bidrag i debatten kring OBA, generiska  
förpackningar, fetma, alkoholproblematik, koldioxid- 
utsläpp och digital reklam. Genom EACA kan förbundet 
påverka och får löpande information om vad som 
händer inom EU, som i allt större utsträckning styr 
den svenska lag stiftningen. Medlemskapet innebär  
en relativt stor kostnad för förbundet men utan medlems- 
ländernas insats finns ingen lobbying för marknads- 
frågor i Bryssel. Jessica Bjurström sitter sedan 2014  
i EACA:s styrelse. 

 
 

EAC - European Advertising Certificate

För tredje året i rad erbjuder förbundet en europeisk 
diplomutbildning på grundläggande nivå. Utbildningen 
drivs av EACA, bygger på självstudier via nätet och är 
kostnadsfri för deltagaren. Den som vill kan tentera  
för ett utbildningsbevis 26 mars 2015 till priset av  
220 Euro. 



19 |  | 20

Fullsatt under Best of Cannes på Beckmans

Jessica Bjurström, Christina Knight och Kat Gordon

Ulla-Karin Barrett, kundansvarig, The Fan Club

Årsmöte på kansliet

Drygt 60 byråledare på KOMM:s Årsmöte

Jessica Bjurström, Michael Jäderlind, styrelseledamot  
och Gustav Martner, styrelseordförande

Best of Cannes med Ulla-Karin Barrett 

Under en eftermiddag föreläste Ulla-Karin Barrett, 
juryledamot i Branded content & entertainment, till 
vardags på The Fan Club, om Cannes Lions-veckan. 
Hon lyfte sina favoriter och presenterade trenderna 
bland årets bidrag. Drygt 200 personer fanns på plats 
i Beckmans aula.

Frukost med Kat Gordon

Kat Gordon, grundare av The 3 % Conference hade 
vägarna förbi Stockholm på väg till festivalen Cannes 
Lions där hon var inbjuden talare. Vi passade därför 
på att arrangera en frukost där Kat berättade om sitt 
arbete med konferensen. Frukosten hölls hos medlems- 
byrån INGO och modererades av Christina Knight, cd 
och ledamot i HR2020-kommittén. 

Effektmätning med Mats Rönne

Förbundet bjöd in till en morgon med Mats Rönne, 
affärsutvecklingsansvarig på Penetrace som föreläste 
om effektmätning och kampanjuppföljning. Ett tjugotal 
medlemmar närvarade under seminariet som hölls  
på KOMM:s kansli. 

MEG i Göteborg

Den 7 mars deltog Jessica Bjurström i panelsamtal 
under MEG (Mediedagarna i Göteborg). Temat  
var ”Mediekonsumenten – annonsmarknadens nya 
maktfaktor?” och bland deltagarna fanns Magnus  
Anshelm, vd MMS, Madeleine Thor vd IRM, Cecilia 
Beck-Friis direktör digitala medier TV4-gruppen  
och Ulf Hermansson Samell, marknadschef SAS. 

Mötesplats och inspiratör
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Ulrika Fjällborg 
Krönikör 

Så är 2014 tillända. Dags att lyfta blicken i en 360-graders- 
spaning. Var står näringslivets kommunikations- 
utmaningar? Vad krävs av ett företag idag?

Mycket. Det räcker inte att producera värdefulla  
tjänster och produkter. Inte heller att vara lönsam,  
innovativ och i tillväxt. Utöver det ska dagens företag 
vara en ansvarstagande samhällsaktör med sunda 
värderingar.

Det ska ha mer än ett varumärke – en identitet. Den 
bygger du inte med visionära värdeord. Den bygger du 
genom handling. Det företaget gör visar vem det är. 
Det går dock inte att prata om kommersiell  
kommunikation utan att se hur de snabba  
förändringarna i mediebranschen påverkar den.

Digitaliseringen förstås. Som skapar helt nya  
konsumtionsmönster hos unga där delade Youtube-
klipp är det främsta medievalet. Därtill urholkar de 
traditionella mediehusens inkomstkris nu på allvar 
medievalet ”redaktionellt”, dvs pr. Jag hörde nyligen 
en pr-konsult uppgivet sucka: ”Det finns snart ingen 
att ringa”. Hårdbantade redaktioner var god jordmån 
för pr-konsulter, nu har den nersuttna, sågade grenen 
nästan gått av.

Det får företag att skapa egna medier för att själva  
få ut sitt budskap. Kundtidningar ynglar av sig i Youtube-
kanaler och twitterkonton. Handelsbankens ambition 
till en ”riktig” tv-kanal är dock en tvivelaktig hybrid. 
Handelsbanken TV, nu EFN, säljer idag ekonomi- 
nyheter till affärspressen. Men integritet är svårt 
visade nyligen tumultet när styrelseordförande lade 
sig i reporterrekrytering och gav EFN:s trovärdighet  
en knäck. 

Bättre då att tydligt och trovärdigt bära sitt budskap 
själv. Jag ser två vinnare 2015. 

Klassisk annonsering, ärligt betald med egna pengar 
(som finansierar redaktionella medier). Där annonsören 
själv stolt säger vad den gör – och därmed vem den är. 
”Mitt budskap är viktigt – därför värt att betala för. 
Jag annonserar – alltså finns jag!”

Det ständiga samtalet med kunder och samhället i egna, 
framför allt digitala och sociala, medier. Genom samtal 
bygger du en relation med respekt för vem du är. 
Därmed för vad du gör, företagets verksamhet.

Styrelsen

Kansliet

Marie Rudolphie, vice vd, Identity Works, Ronny Olovsson, pr director, Vinter, Anna Furberg, vd, Bolt, Jessica Bjurström, vd, KOMM,  
Mattias Ronge, vd, Edelman Deportivo, Niclas Nilsson, vd, Guts & Glory, Michael Jäderlind, vd, Nansen, Hedvig Hagwall Bruckner, 
copywriter, King, Tove Langseth, senior kreatör & partner, DDB, Gustav Martner, kreativ chef och ordförande, CP+B Scandinavia,  
Hedvig Zubor, vd, Amore, Maria Liem Kardell, cfo, 3Kronor.
Saknas på bilden: Jacob Nelson, copywriter, Forsman & Bodenfors och Charlotte Witte, partner, Prime.

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

Erik Ljungqvist  
Produktionsledare Guldägget
070 758 11 90, erik@guldagget.se

Nicole Lage-Vianna 
Kommunikatör & digital ansvarig 
070 141 88 91, nicole@komm.se

Maja Siösteen  
Projektledare Guldägget 
070 215 10 32, maja@komm.se

Jessica Bjurström, Vd 
08 679 08 12, 0735 51 72 73 
jessica.bjurstrom@komm.se  

Linda Nilsson,  Kanslichef 
08 679 08 13, linda@komm.se  

Ulrika Fjällborg  
frilansjournalist med ett förflutet på Veckans Affärer  
och Resumé

Valnämnden 2014/2015

Se komm.se.
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Medlemsbyråer
0390 Communications

Abby Norm

Acne Advertising

Adamsky

Add Cream

Agency

Ajax Wonderland

Amore

AN D

Anckers & Co

Andersson & Jourdan Design

Andrén & Jungå Kommunikation

ANR BBDO

AplusM

AWB

BERG

Baluba

Bergström & Sund

Berntzon Bylund

Blink

Blinkers Brands

Blomquist & Co

Blomquist Annonsbyrå

Blå Vision

Bolt

BrandEcho

Brandly

BrandReality

Bravissimo

Bror Rudi Creative Systems

Bulldozer kommunikationsbyrå

BVD

Byrån i Tranås

Care of Haus

Carlsöö & Co Communication

Catt och Co

CCJ Kommunikation

Cheil Nordic

Citat

Clinton Agency

Cohn & Wolfe

Community Network

Confetti

Cordovan

CP+B

DDB Göteborg

DDB Stockholm

Dedicate

Designkontoret Silver

Det

DGA

Doe Blomberg Gottberg

Dorian Mabb

Dragster

Dry Creative Projects

Edelman Deportivo

Edenvik

Ekros & Hultberg

Elixir International

Enestedt & Co

Engblom Reklambyrå

Essen International

ESTER

Eventum

Expoma Reklam

Eyes Wide Open

Falck & Co

FamiljenPangea

Family Business

Favör Reklambyrå

FCB Fältman & Malmén

Fireplace

Flatmate Web Agency

Food & Friends

Formsmedjan

Forsman & Bodenfors

Friends Agenda

Frosting Reklambyrå

Futerra

Gappio

Garbergs

Garbergs Malmö

Garbergs Project

Global Happy People

go/communication

Golin

GoodRace Communication

Gracemill

Granath Havas Worldwide

Grand Public

Grandins Flying Circus Stockholm

Great Strategy & marketing

Great Works

Guts & Glory

Halleluja

Hallå Reklam & Design

Happiend

Happy Forsman & Bodenfors

Hasan & Partners Stockholm

HATE Mozzies

Heart Sthlm Communication

Helikopter Brand Design

Hemma Annonsbyrå

Herlin Widerberg Reklambyrå

Hilanders

HILL

Hill+Knowlton

Holland & Philipson

Holy Diver

Honesty

House of Radon

Human Behavior Communication

Humblestorm

Hummingbirds

Identity Works

IK Stockholm

INGO

Innerlight/Vitality

IPM Ulricehamn

JMW Kommunikation

Join the Carnival

Jung von Matt

Jungrelations

Jupiter Reklam

Kalas 

Karl Forsberg Kommunikation

Kasselring & Co

King

Klirr Stockholm

Kollo

Konovalenko Reklambyrå

Kontrapunkt Kommunikation

Krux & Co

Kurppa Hosk

Kärnhuset

LBi Sverige

Le Bureau

Lennandia Advertising

Liljedal Communication

Linderoths

Lindh & Partners

Lindkvist & Co

Lindqwist Kommunikationsbyrå 

Lowe Brindfors

Lundberg & Co

Lupo Design

Löfgren branding

M & Co

Made to Order

Markus Reklambyrå

Masscreation

Matador Kommunikation

McBride

McCann

MEC

Mecka

Minnesota Communication

MNML Agency

Mobiento

Momentum Sverige

Morkman Reklambyrå

Mustasch

Mylla Reklambyrå

Myrén Film

Nansen

Navigator

Neumeister Strategic Design

Nine

Nine Yards

Nkel Kommunikation

Nollnio

nordengren ett

Norkay

North Kingdom

Nowa Kommunikation

NY

Occasion

Ohlsonsmith

Olsson & Per Design

One Motion

Open Communications

Ord & Bild Reklambyrå

Partners Reklambyrå

PCG Stockholm

Peacock

Perfect Fools

Pia K 

Plakat

Planeta Design

Pluralis

Pluto Stockholm

Pool

Populate

Prime Pr

Priority Group

Prodigious

Projector

Public Speaking

R/GA Stockholm

R2 Reklambyrå

R3

Rappakalja

RBK

Relevent Communication 

Respekt Reklambyrå

Retailbyrån Workshop

Right Thing United

Roi Division

Rudin & Co Reklambyrå

Ruth

Ryter Kommunikationsbyrå

Saatchi Saatchi

Say Hey Advertising

Scholz & Friends Stockholm

SCPGREY Göteborg

SE IDEA

Shout Reklambyrå

Smith International

Solfeldt Kommunikation

Sommar

Soya

Spenat

Spider Stockholm

Spitfire

Sprida

Stakston

Start Communication

Stendahls Reklambyrå

Stockholm Design Lab

Stolpe

Stolt kommunikation

Strax Kommunikation

Studio JAG

Sturm & Drang

Super Communication

Svensson

SWE

Sweetpop

Syre

Söder Reklambyrå i Stockholm

Söderhavet

TBWA

The Brand Union

The Compadres

The Fan Club

The Studio

The Viral Company

Think happy thoughts

Thorn Reklambyrå

To Be Frank

TR

Traffic

Tre Art Reklambyrå

3Kronor

Treativ Reklambyrå

Treehuggers Kommunikation 

Truthvertising

Gyllström Kommunikationsbyrå

Valentin & Byhr

Vinter

Volley Reklam

Volontaire

Volt

Välkommen hem

WBL Reklambyrå

WDO 

WDW

Welcom i Göteborg

Westander

Wiley/Y&R

WonderBrand

Wonderleap & Eight

Workbox Communication

XXL Reklam och Kommunikation

Yay! Brand and Design Agency

Yellon

Youme Agency

YOURS Kommunikationsbyrå

Yra

Zellout

Åkesson Curry

Åkestam Holst

Åva Kommunikation


