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Rapport 2011 och utblick 2012
 
Hej, innan vi stänger för julledighet vill vi bjuda på en rapport 
från ett händelsrikt år. Tack för att ni valt att vara medlemmar 
och gjort allt detta möjligt. Vi tar nu sats inför 2012. Men låt oss 
börja med det gångna året 2011 målsättningar - och kort resultat.  

    Verka för en ekonomi i balans -  ja, vi har sett över kostnader och 
skapat intäktskällor så vi ska nå målet.

 Befäst Komms tydliga position i frågor kring marknadskom- 
munikation och knyt näringsliv och politiker närmare förbundet – 
Komm är nu en mer naturlig samtalspart kring näringsliv, marknads-
föring och ekonomi. Vi ser ett ökat antal artiklar, inbjudningar och 
panelnärvaro. Se mer på Komm på löpet, sid 8-9.

  Använda Guldäggets jubileum för att belysa vikten av kreativitet 
historiskt men även visa en riktning framåt har vi turnerat landet runt 
i kreativitet, se mer på sid 10-12 och 18.

     Öka medlemsbasen - ja, trots att några bolag gått samman (två blir 
en), några upphört att verka och att några få valt att lämna, så har 
vår aktiva bearbetning och relevanta erbjudande gjort att vi vuxit med 
21 st (glädjande nog i alla discipliner) och idag är vi 282 medlemmar.  

  Öka medlemsengagemanget – fem medlemskommittéer är eta-
blerade och rent konkret har vi bland annat lanserat en rekommenda-
tion för pitcher. Läs mer på sid 6-7.

Resultatet för året är positivt och en god grund för 2012. 
Ett ytterligare mål jag själv haft är ”förbundskärlek”. Respekt 
för varandra, vår bransch och förbundet. Det är grunden för 
en union och en förutsättning för att kunna lyssna och låta i 
era namn. Jag tycker temperaturen blivit varmare än för ett år 
sedan. Hoppas du håller med.
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För 2012 har styrelsen satt upp följande mål:

    Tydliggör ARU som branschens starkaste certifiering.

 Representera breddningen - viktigt att medlemsdisciplinerna 
reflekterar det förändrade medielandskapet. 

   Stötta nya och gamla medlemmar att bli vinnare i en tid av snabb 
förändring.

    Bli ett tydligare och mer engagerat förbund för byråer i hela landet.

  Kommittéarbeten som fortsätter med konkreta mål och god för- 
ankring.

    Fortsätta och utveckla våra goda relationer till svenskt näringsliv 
och politiker.

  Fortsatt fokus på reklamexport och svensk kreativitet i världen. 
Tesen är att ökad internationell uppmärksamhet också lyfter värdet 
av marknadskommunikation nationellt.

    Ett välmående Guldägg i tiden – för alla Sveriges kommunikations-
byråer.

Rubrikerna inför 2012 visar på tufft arbete men historien berättar 
gång på gång att en enad front är bästa sättet att möta en  stökig 
framtid. Hör gärna av dig om du vill vara med och arbeta i en kom-
mittée eller på annat sätt delta. Sveriges Kommunikationsbyråer 
verkar bäst genom medlemmarnas kompetens och kravställning. 
 
Allra varmaste hälsningar

Jessica Bjurström, vd
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Ord från styrelseordförande

Det är slutet på 2011 och jag har hunnit med några månader av 
ordförandeskap i Komm. Ögonblicksbilden av branschen är rik 
av nyanser, och kanske kan det vara oklokt att dra alltför ge-
nerella slutsatser när vissa medlemmar gasar för fullt och an-
dra kämpar för att hålla siffrorna svarta. Men en sak är tydlig: 
teknikutvecklingen har förändrat medialandskapet i snabb takt 
de senaste åren, och det kommer fortsätta. Antalet kontaktytor 
mellan varumärke och konsument är fler än någonsin. Medier-
na blir alltmer multifunktionella. Och mycket av det som driver 
varumärke och försäljning är mer komplext och datadrivet än 
förut.

För att Komm ska vara den självklara samtalspartnern för 
politiker, övriga näringslivets organisationer och andra opin-
ionsbildare, måste vi fortsätta bredda vår medlemsbas, så den 
speglar den här utvecklingen. Breddning ger även en positiv 
effekt för befintliga medlemmar – ni ser ju också möjligheterna 
och förändras för att vara relevanta i dagens medialandskap – 
och då vill ni ju rimligen att Komm och Guldägget ska gå i takt 
med er utveckling.

Sverige ligger bra till att bli en exceptionell vinnare i den snabba 
teknikutvecklingen. Som exportör och innovatör. Det gör även 
Sveriges alla kommunikationsbyråer som använder den här 
tekniken för att bygga varumärken och försäljning. Jag hoppas 
att Komm kan vara till stor hjälp i den här ambitionen de kom-
mande åren.

Tack för förtroendet så långt, och speciellt tack till Komms 
duktiga medarbetare, styrelsen och ni som engagerar er i våra 
kommitéer och arbetsgrupper.

Gustav Martner, styrelseordförande
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    Reklamombudsmannen (RO)   
Aktiviteten inom RO har varit hög under 2011. Ärenden har 
behandlats av RO och RO:s Opinionsnämnden där förbunds-
juristen är ledamot. Därtill har tillkommit arbete med styrelsen 
i vilken vd sitter. 

  Förbundsjurist Christina Nylander har anlitas av medlems-
företagen i mer än 1 300 ärenden under det gångna året. 
Denna medlemsservice är kostnadsfri och erbjuds fram-
för allt inom marknadsrätt, upphovsrätt, varumärkesrätt, 
medierätt och avtalsrätt. 

    VARU - Vidareutbildning Ansvarig ReklamUtgivare.
Som medlem i förbundet krävs att minst en person på 
byrån har en ARU (Ansvarig ReklamUtgivare). Utbildningen 
arrangeras tillsammans med Berghs ett antal gånger per år. 
För att upprätthålla sin kompetens krävs en uppdatering med 
VARU (Vidareutbildning Ansvarig ReklamUtgivare) vart 
fjärde år. Från i år har förbundet tagit hem VARU- 
utbildningen och totalt 6 st kurstillfällen har givits under året. 
Läs mer  på komm.se.

Ansvarig: Christina Nylander, mail: christina@komm.se.

    Medlemscertifikat
2011 mottog byråerna konkreta medlems-
diplom. Det inramade beviset ska tjäna som en 
tydlig signal för branschens uppdragsgivare 
att medlemmarna verkar under etiska regler 
och tydiga överenskommelser. Dessutom att 
minst en person på byrån är ARU-examinerad. 
Medlemsdiplomet är vår branschs certifiering 
för auktoriserad kommunikationsbyrå. Önskar 
du veta mer kring certifikatet eller bara höra 
mer om medlemsservice kontakta då Linda 
Nilsson, kanslichef, på linda@komm.se.
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Medlemskommittéerna

Sveriges Kommunikationsbyråer startade hösten 2010 ett antal 
frågekommittéer som ska arbeta med Pitcher, Utbildningar, 
Avtal, Internationalisering och Etik. Grundtanken med kom-
mittéerna är att förbundet ska drivas av medlemmarna och 
fokusera på de, för medlemmarna, viktigaste frågorna. Varje 
kommitté består av sju personer från medlemsbyråerna. Grup-
perna leds av en ordförande och ses 4-6 ggr per år. Valet av 
medlemmar i kommittéerna bygger på gruppens sammansätt-
ning och eget initiativ. Medlemsfrågor bereds av kommittéerna 
men beslutas av styrelsen. 

    Nya pitch-rekommendationer
Kommittéen för pitcher: Klas Tjebbes, Eight, ordf, Jacob Nelson, Forsman & Bodenfors, 
Markus Näslund, Momentum, Annette Gardo, Lowe Brindfors, Kjell Månsson, Åkestam Holst, 
Jon Svensson, Sprida, Anders Knutsson, Abby Norm. Jerker Fagerström, DDB Stockholm.

Under året har kommittén under ledning av Klas Tjebbes och 
Sveriges Annonsörers Max Apéria tagit fram gemensamma rikt-
linjer för hur pitcher ska gå till. Rekommendationerna ska hjälpa 
annonsörer och byråer att hitta det bästa samarbetet. Dessa 
presenterades under september månad i Stockholm, Göteborg 
och Malmö. Ta del av pitchrekommendationerna på komm.se. 

    Höja kompetensen i kommunikationsbranschen
Kommittéen för utbildning: Petronella Panérus, Scholz & Friends, ordf, Sten Andersen, Ingo, 
Björn Kusoffsky, Stockholm Design Lab, Sigrun Yngvadottir, Kingdom of Studios, Ehsan Nasari, 
 Populate, Fredrik Claesson, Ruth, Per Utterbäck, Svensson, Peter Linder, WBL.

Kommittén har under året haft pågående samtal med uni-
versitet om hur vi i Sverige ska utbilda framtidens kom- 
munikatörer. Bland annat diskuteras möjligheterna till master-
klasser och hur vi höjer kompetensen i kommunikationsbran-
schen. Till våren deltar vi i ett internationellt forskarseminarium 
på Stockholms Handelshögskola. Se mer på Icoria.org.
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    Ny uppförandekod
Kommittéen för etik: Louise Frykheden, Markus Reklambyrå, ordf, Mikael Kärrlander (PS Com-
munication), Peder Westerberg, Hummingbirds, Linda Häggkvist, BrandEcho, Joakim Hökegård, 
Shout, Karin Wahlén, Prime PR, Kim Saxberg, MEC Global.

Kommittén för etik har under året tagit fram nya uppförande-
koder för branschen. Koderna spänner från god affärssed 
till personligt ansvar för andra människors arbetssituation. 
Dessa ska ge en vägledning i vardagen och kunna förstås och 
användas av samtliga anställda på byrån.

     Exporten av svensk kommunikation - en del av näringslivet 
Kommittéen för internationalisering: Pia Grahn-Brikell, McCann, ordf, Fredrik Andersson, 
Prime PR, Anders Härneman, Forsman & Bodenfors, Andreas Dahlqvist (DDB Stockholm), 
Catarina Falkenhav, Identity Works, Linda Björk, Amore, Matias Palm-Jensen.

Kommittén har under året arbetat aktivt med att sätta de 
kreativa näringarna på kartan. Detta genom aktiva samtal med 
bl.a. Ewa Björling, Per Schlingmann, representanter från UD 
och Svenska Institutet. Värdefulla kontakter har knytits med 
näringsliv och politiska företrädare. 

    Uppstart av HR-2020 
Kommittén för HR2020: Christina Gillberg, Gyro, ordf, Ehsan Nasari, Populate, Birger Östberg, 
Westander, Susanna Glenndahl Thorslund, CP+B, Carina Löfroth, WDO, Kristina Bengtsson, 
Valentin & Byhr, Toomas Tartu, Momentum, Jesper Fritzon, IPM Ulricehamn.

Kommittén fokuserar på genus, mångfald och arbetsmiljö är nu 
fulländad och hade i dagarna sitt uppstartsmöte. Under mötet 
ringade gruppen in sina arbetsområden och satte mål inför 
2012.

    Designgruppen
Under året har även Designgruppen under ledning av Ulf 
Berlin, Silver, och Johan Forsberg, Identity Works, setts ett 
flertal tillfällen och samarbete med IRM har inletts. 

Kommitéesamordnare: Nicole Lage-Vianna, mail: nicole@komm.se.
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Dagens Media, september 2011
Komm har intensifierat sitt 

lobbyarbete den senaste tiden, 
och förutom samarbete med 
handelsministern om reklam-
export har förbundet träffat 
regeringen för att diskutera 
reklamens position i samhäl-
let. “Vi har en bättre dialog än 
någonsin med politikerna” säger 

Gustav Martner. 

3 uppslag i China Advertising, 
vinter 2011 

Fylld av en passion för fantasi 
och kreativitet lika över-

flödande som solsken. Ren, 
kraftfull kreativitet, människor 

som söker innovation, den 
digitala teknologins intelligens 

och attraktion...

Resumé, april 2011
För att bli medlem i Sveriges 
Kommunikationsbyråer (Komm) 
krävs det sedan 2004 att det 

finns en ARU på byrån. En form 
av certifiering som borgar för 

att man som kund kan räkna med 
juridisk vägledning. Den etiska

vägledningen saknas dock - såväl 
i form av riktlinjer som välord-
nade paragrafer och regelverk. 
Här en uppgift som vi i all 

ödmjukhet har åtagit oss att 
försöka lösa. 

Kommittéen för etik.  
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Dagens Industri, juni 2011
“Cannes fungerar som en 

svensk paviljong för reklam 
och kreativitet. Skillnaden 

är att vi i branschen 
bekostar den själva. Vårt 

mål för nästa år är förstås 
att få med oss represen-
tanter från de exportfräm-

jande myndigheterna.” 
- Jessica Bjurström

Resumé, maj 2011
“Propagandaministern” Per 

Schlingmann och flera topp-
namn inom reklambranschen 

sammanträdde igår på Regerings-
kansliet. Syftet var att 

diskutera svensk kommunika-
tionsframgångar internationellt. 

Dagens Media, november 2011
“De flesta skrattar gott åt en 
fyndig copy i morgontidningen, 

men blir kanske irriterad när ett 
reklamavbrott gör våld på deras 
favoritfilm. Men alla - ja, nästan 
- förstår att reklamen behövs. 

Och att den genererar pengar för 
näringslivet och för Sverige. 

Det är det viktigaste” 
- Jessica Bjurström
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Guldägget - Årets gala 

Guldäggsgalan den 14 april bjöd på extra glans. För femtionde 
året i följd var det dags att dela ut Guldägg till Sveriges just nu 
bästa reklam. Det var totalt 1600 sittande middagsgäster och 
över 2200 personer på efterfesten. Vi blickar nu framåt och 
inlämningen till Guldägget 2012 har nyss öppnat.

 

 

Ansvarig: Maja Siösteen, mail: maja@komm.se.

SVERIGES KOMMUNIKATIONSBYRÅER 2012

FEMTIOFÖRSTA UPPLAGAN
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Guldägget Inspirerar 
I samband med Guldäggsgalan anordnades ett tvådagars semi-
nariepass. Över 400 gäster besökte MeetingRooms nya lokaler 
och såväl nationella som internationella talare stod på scenen. 

 
Bilder från Gulddägget 2011, 

och Guldägget Inspirerar.

Särskilt tack till våra sponsorer för ett fantastiskt jubileum, 
gala och inspirationsdagar! 
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Firandet av en  50-åring

Guldäggsbelönat fotografi
I augusti hölls kalas och vernissage i samarbete med  
byråerna på Fotografiska muséet i Stockholm. 
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100-wattaren och Bengt Hanser Stipendiet

Sveriges Kommunikationsbyråer arrangerade under året 
också 100-wattaren tillsammans med Sveriges Annonsörer.  
Den stora prisutdelningen och festen drog stor publik. Under 
kvällen delades Komms specialpris Bengt Hanser Stipendiet ut 
till vår handelsminister Ewa Björling med motiveringen: 
 

   

”Alla politiker är inte lika, om nån nu trodde det. Vissa ser reklam 
som ett hot och onödigt ont. Andra ser kommunikationsbranschen 
som en av de näringar som gör Sverige till ett konkurrens kraftigt 
exportland. Vi är glada att Sveriges handelsminister tillhör den 
senare kategorin, och vi är glada att regeringen via henne tydligt 
slagit fast att kommunikationsbranschen tillhör de kreativa närin-
gar som skapar morgon dagens exportvaror. Denna syn på vår 
bransch är precis i linje med andan i Bengt Hanser Stipendiet, och 
det är ytterst glädjande att 2011 kunna ge detta till Sveriges han-
delsminister Ewa Björling”.

På scen Anders Eriksson, vd Sveriges 
Annonsörer, och Jessica Bjurström, 
vd Sveriges Kommunikationsbyråer. 
Tv: Handelsminister Ewa Björling 
med Bengt Hanser Stipendiet.
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Lag och avtal

    Ny ICC-kod
International Chamber of Commerce (ICC) presenterade ny 
upplaga av branschens viktigaste instrument för självreglering;  
Grundregler för reklam och marknadskommunikation. Den nya 
upplagan uppmärksammar de nya tekniska förutsättningarna 
med Internet och ligger till grund för en global harmonisering 
av marknadsföringsreglerna. Som medlemsorganisation i ICC 
var Sveriges Kommunikationsbyråer med och presenterade 
nyheterna vid ett uppskattat halvdagsseminarium med talare 
från flera olika discipliner. 

    Nytt reklamfilmsavtal
Tillsammans med Film&TV-producenterna tog förbundet fram 
nya gemensamma avtalsmallar för reklamfilmsproduktion. 
Avtalen presenterades på ett frukostseminarium hos Acne 
Production, där både produktionsbolag och reklambyråer 
deltog. Samtliga avtal och rekommendationer finns på komm.se. 

    Den nya cookielagen
Under 2011 tog IAB Sverige (Interactive Advertising Bureau, 
den ledande världsorganisationen för onlinemarknadsföring) 
tillsammans med ett flertal organisationer, bl.a. Komm och 
onlineföretagen initiativet till en självreglering från internet-
branschens sida om användning av cookies och till iakttagande 
av den nya cookielagen som trädde i kraft 1 juli 2011.

Ansvarig: Christina Nylander, mail: christina@komm.se.
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Statistik, analys och HR-support

Byråbranschens utveckling och struktur

Lönestatistik 2011
Komms lönestatistik publiceras i december för tionde året i rad. 
Resultatet baserar sig på en löneenkät som skickas ut till samt-
liga medlemsföretag i förbundet. 

Engagemang i universitetsprojekt
Komm är engagerade i ett flertal universitetsprojekt. Bl.a. ‘Det 
svenska digitala undret’.  Det två-åriga projektet har utförts av 
Handelshögskolan i Göteborg och är gemensamt samordnat 
med Komm och Hyper Island och delfinansierat av Young Net-
work Cultures/KK-stiftelsen. Läs mer  http://digitalaundret.se. 
Ett annat är C. Rademakers och Stockholms Handelshög- 
skola, som bedriver ett forskningsprojekt där vi stöttar genom 
medlemskontakter. 

HR-Service
Förbundet samarbetar med Speaking Partners Maria Idänge 
som sedan en tid tillbaka är Komms chefsstöd och rådgivning 
i HR-frågor, exempelvis rekrytering och urval med person-
bedömning, konflikthantering, utvecklingssamtal, kompetens-
utveckling, teamutveckling, ledarskapsutveckling mfl. 

Ansvarig: Maria Idänge, mail: maria@komm.se.
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DIAGRAM 1. BYRÅBRANSCHENS TILLVÄXT 1999–2010 I PROCENT
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DIAGRAM 2. TILLVÄXT I BYRÅINTÄKT M.M. 1999-2010 I INDEX
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Clas Collin presenterade för tjugonde 
året i rad sin rapport ‘Byråbranschens 
utveckling och struktur’. Byråanalysen 
presenterades under hösten i Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Icke-medlemmar 
erbjuds att köpa analysen för 700 kr.  
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Internationellt

Svenska kreatörer har framgång internationellt. I Eurobest tog 
de svenska byråerna hem totalt 41 priser, varav 1 Grand Prix till 
DDB Stockholm och Volkswagen. I juryn satt totalt 6 svenskar. 

I Cannes Lions tog vi hem 31 lejon, något mindre än föregående 
års rekord på 45 stycken och svenskarna i juryn hade 7 platser. 
I samband med dessa tävlingar arrangeras också Young 
Creatives och Young Lions där unga kreatörer gör upp i team 
om platser i de stora  internationella tävlingarna.

Portfolio Night 
Portfolio Night genomförs årligen världen över ett bestämt 
datum. 2011 års upplaga genomfördes den 23 maj 2011 i 20 
städer, från Los Angeles, Amsterdam, Mumbai, Paris till Stock-
holm. Tillsammans med Berghs och Adobe bjöd vi in cirka 30 
Creative Directors som fick möta och utvärdera unga kreatör-
ers mappar från skolorna Berghs, Hyper Island, Södertörns 
högskola och Wordshop Communication Academy i Moskva. 

Bilder från Cannes Lions,
 Eurobest i Lissabon och 

Portfolio Night i Stockholm.
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Som medlem i Komm är du med och
påverkar lagstiftningen från Bryssel 

The European Association of Communications Agencies
Komm är medlemmar i EACA - The European Association of 
Communications Agencies som är en europeisk paraplyorgan-
isationen 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, frågor 
gällande generiska förpackningar, fetma, alkoholproblema-
tik, koldioxidutsläpp och digital reklam. Genom EACA kan 
förbundet påverka och får löpande information om vad som 
händer inom EU, som i allt större uträckning styr den svenska 
lagstiftningen. Medlemskapet innebär en relativt stor kostnad 
men utan medlemsländernas insats finns ingen lobbying för 
marknadsfrågor i Bryssel. 

“Clients’ Businesses; Client, Creative and Media Briefs; Creativity 
and Creative Development; Understanding Media Channels; and 
Implementing Creative Ideas. It comprises 25-30 hours of online 
learning, followed by a three-hour written examination”.

Utbildning
Det europeiska byråförbundet 
EACA lanserade i november ett 
utbildningsprogram för kom- 
munikatörer som arbetat minst 
två år på en byrå. Utbildningen, 
leder till ett certifikat. Läs mer på 
http://www.eaca.be/. 

!
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Komm som mötesplats och inspiratör

Kreatörsturnén togs fram i samband med jubileumet och har 
under året gjort ett tiotal stopp hos både medlemsbyråer, skolor 
och företag över hela landet. Seminarierna har dragit stor 
publik och feedbacken har varit positiv. Stort tack till alla 
kreatörer och värdar! På begäran fortsätter turnén. Boka din 
föreläsare på komm.se.

                          

Medlemsseminarier 
Under året har förbundet anordnat flera välbesökta och upp-
skattade seminarier för medlemmar i både Göteborg och 
Stockholm. Bl.a. om Webb-TV och Ipad-explosionen tillsam-
mans med OTW och Förhandlingsteknik och påverkan med 
nationalekonomen Joakim Aare. För att få inbjudningar till 
våra seminarier är det viktigt att du prenumererar på vårt 
nyhetsbrev. På komm.se hittar du länken.

Bilder från ‘Komm & hör en kreatör’-turnén.
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I Komms bokhylla

Sveriges bästa reklam presenteras enligt branschens egen täv-
ling Guldägget i våra årliga Guldäggsböcker. Med anledning av 
Guldäggets 50 års jubileum innehåller Guldäggsbok nr 50 även 
ett register med alla Guldäggsvinnare och jurymedlemmar. Till 
boken följer också en DVD med filmer från årets tävling med. 
För att beställa Guldäggsboken gå in på guldagget.se. 

Året avslutas även med lansering av jubileumsutgåvan 
‘Uppdrag: Gyllene Affärer’. En bok i samarbete med Platina-
akademien där 50 år av gyllene historier summeras. Bokens 
första utgåva på 550 ex är slut men edition 2 finns att beställa 
för leverans i slutet av januari 2012. 
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    Avgående styrelse 2011
Ordförande Ulf Strömqvist, vd Hilanders, Anders Nyström, vd, 
NY, Anna Qvennerstedt, copywriter, Forsman & Bodenfors, 
Barbro Ohlson Smith, cd, Ohlsonsmith, Björn Mellstrand, vd, 
JMW, Christina Knight, Creative Director, INGO Stockholm, 
Daniel Collin, CEO MEC Sweden, Lars Axelsson, vd, The Brand 
Union, Mats Ahldén, vd och partner Eventum, Roger Stighäll, 
Managing Partner & Co-Founder, North Kingdom, Sofia 
Heidenberg, vd Gollin Harris och Susanna Glenndahl-
Thorslund, client service director CP+B Europe.

    Ny styrelse från maj 2011
Ordförande Gustav Martner, Executive Creative Director, 
CP+B Europe, Anders Nyström, vd, NY, Anna Qvennerstedt, 
copywriter, Forsman & Bodenfors, Barbro Ohlson Smith, cd, 
Ohlsonsmith, Björn Mellstrand, vd, JMW, Christina Knight, 
Creative Director, INGO Stockholm, Daniel Collin, CEO MEC 
Sweden, Klas Tjebbes, CEO Eight Communications, Lars 
Axelsson, vd, The Brand Union, Mats Ahldén, vd och partner 
Eventum, Mia Clase, cd, Storåkers McCann och Roger Stighäll, 
Managing Partner & Co-Founder, North Kingdom.


