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Ordförande har ordet

En stolt styrelse i slutet av mars när boken Mad Women precis fått fyra helsidor i SvD. Se mer på sidan 8.

Vad ska KOMM pyssla med egentligen? Svaret är inte
kort och inte enkelt. I styrelsemötena läggs pannor i
djupa veck, och vid budgetdragningarna kan två
saker konstateras – förbundet är högeffektivt, men att
genomföra varenda en av alla goda idéer som läggs
på bordet är omöjligt. Att vi lyckats bredda medlems
basen de senaste åren är en framgång, och naturligt
vis hjälper det oss att medlemsintäkterna därmed
ökar något, men samtidigt ökar kraven på förbundets
erbjudanden: Allt från Guldäggsutformning till juridik
rådgivningen får ju en ökad press på sig när vi
breddar förbundet. Hur ska verksamheten förändras
för att vara relevant för alla medlemmar? Och vad
måste stryka på foten när nya saker introduceras?
Förbundet är nog som viktigast, när det hjälper dig
med saker du vet är viktiga, men som du har svårt att
prioritera i din vardag. Det är när kunder och lön
samhetskrav pressar på allt hårdare som en briljant,
men besvärlig, idé ersätts av en enklare. När man går
med i en pitch* trots att man borde hjälpt kunden att

utforma den bättre. Då den blivande jämställdhets
planen får ligga nån månad till och man suckande
även lägger planerna på fortbildning på is. Vårt mål
är att byråledare och deras medarbetare ska orka
göra allt det där, trots vardagens bekymmer. Att verk
tygens tillg ängl ighet och hjälpen framåt är så god att
just såna där viktiga, men lätt bortprioriterade, saker
blir gjorda.
För vilka punkter på din att-göra-lista är egentli
gen viktigast? Svaret är enkelt: Dom som du betar av.
Inga andra.

Gustav Martner,
s tyrelseordförande
* A propå pitch: Du har väl inte missat pitchguiden som KOMM skickat ut till
alla medlemmar? Där finns en introduktion till de gemensamma pitch
rekommendationer vi tagit fram med Sveriges Annonsörer. Hör av dig om du
vill ha några exemplar att sprida vidare!
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Medlemscertifikat, ARU/VARU

Kommittéer & disciplingrupper

Ett ansvar för branschen och vårt arbete

57 aktiva kommittéledamöter.

Medlemscertifikat

Medlemskommittéerna

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 kommunikationsbyrå. Önskar du veta
mer kring certifikatet eller bara höra mer om medlems
service kontakta då Linda Nilsson, kanslichef,
på linda@komm.se.

KOMM startade hösten 2010 ett antal frågekommittéer
och disciplingrupper. I dagsläget finns fem aktiva
kommittéer med fokus på Pitcher, Utbildningar, Inter
nationalisering, HR och Offentlig upphandling samt
två disciplingrupper inom Design och PR.
Grundtanken med kommittéerna/grupperna är att
förbundet ska drivas av medlemmarna och fokusera
på de, för medlemmarna, viktigaste frågorna. Varje
kommitté/grupp består av minst sju personer från
medlemsbyråerna. Grupperna leds av en ordförande
och ses 4–6 gånger per år. Valet av medlemmar i
kommittéerna bygger på gruppens sammansättning
och eget initiativ. Medlemsfrågor bereds av kommitté
erna men beslutas av styrelsen.

ARU/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 School of Communication
ett antal gånger per år. För att upprätthålla sin kom
petens krävs en uppdatering med VARU (Vidare
utbildning Ansvarig ReklamUtgivare) vart fjärde år.
Förbundet har sedan 2011 tagit hem VARU-utbildningen
och kursen har under året hållts vid tre tillfällen.
Läs mer på komm.se.

HR 2020 – Stadgeändring, Mad Women
och Jämställdhetsplan
Kommittén har aktivt följt upp frågan rörande stadge
ändringen som röstades igenom i fjol och har under
året fokuserat på genus. Boken Mad Women släpptes

HR 2020 Från vänster: Christina Knight, INGO, Christina Gillberg, Det
(ordförande), Roland-Philippe Kretzschmar, MNML Agency, Ivan
Matanovic, Guts & Glory, Emmeli Österdahl, DDB, Robert Aras, Prime,
Carina Löfroth, WDO. På bilden saknas: Emelie Schröder, Forsman &
Bodenfors och Jesper Fritzon, IPM Ulricehamn.
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för att konkret visa på bästa praxis. Författaren och
kommittéledamoten Christina Knight har fått många
inbjudningar att föreläsa och medverka i vågen av
boken. Under hösten har föreläsningar om implemen
tering av jämställdhetsplan erbjudits byråerna där
kommittén arbetat fram en certifiering. Läs mer om
jämställdhetsåret på sidan 8.
2014 kommer kommittén att primärt fokusera på
mångfald (men förstås även fortsatt stötta genus).

Utbildningskommittén – Front End Developer
& Agency Leaders Roundtable
Kommittén har varit engagerade i framtagandet av
YH-myndighetens nya 2-åriga program för webb
utvecklare, Front End Developer. En kompetens som
eftersöks i branschen.
Vidare har de under ledning av ledamot Magnus
Hjelmare, vd, BERG och Maria Idänge, HR- och
chefstöd, KOMM, tagit fram ett ledarskapsprogram
för byråledare; Agency Leaders Roundtable. Mer om
programmet på sidan 10.

Utbildningskommittén Från vänster: Petronella Panérus, Great
Works, Magnus Hjelmare, BERG, Katarina Fredén, Svensson, Peter
Linder, WBL (ordförande), Christina Nylander, Förbundsjurist KOMM,
Erik Wunsche, Ruth. Saknas på bilden: Johan Öhlin, Lowe Brindfors.
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Pitchkommittén – Uppföljning pitchrekommendationerna
Under våren togs Pitchguiden fram av kommittén
tillsammans med Sveriges Annonsörer. Syftet med
guiden är att förklara rekommendationerna, ge tips
på hur processen kan gå till rent praktiskt samt ge
nycklar till hur man kan råda uppdragsgivare att
pitcha rätt. Denna skickades digitalt och postalt till
förbundets medlemmar och finns att beställa fler av,
kontakta info@komm.se.
Särskilt tack till Nicolas Hasselström och Lowe
Brindfors för arbetet med pitchguiden.
Ordförande Klas Tjebbes, Wonderleap Eight,
Markus Näslund, Momentum, Kjell Månsson,

Å kestam Holst, Anders Knutsson, Abby Norm,
Jerker Fagerström, DDB, Nicolas Hasselström, Lowe
Brindfors, Lina Engler, Forsman Bodenfors.

Offentlig upphandling – Seminarier kring
upphandling av kreativa tjänster
Kommittén har under året inlett samarbete med NBI
(Nordic Business Institute), ett institut som erbjuder en
2-årig utbildning för blivande offentliga upphandlare
samt kurser i LOU (lagen om offentlig upphandling).
Som en del av samarbetet kommer föreläsningar
kring upphandling av kreativa tjänster erbjudas under
2014 runt om i landet hos medlemsbyråer.

Internationella kommittén – Kreativa näringar
och program i Cannes
Under året har kommittén arbetat med frågor kring
den svenska kommunikationsbranschens internatio
nella närvaro.
Under Cannes Lions arrangerades Morning with
the creatives under ledning av redaktör Linda Björk
(Amore). En frukost om svensk kreativitet dit bl a
svenskar verksamma utomlands och internationell
press bjöds in. Kommittén arbetar också med en
plattform på komm.se för utlandet där tips, råd och
erfarenheter från personer som etablerat sin byrå
utomlands samlas.

Genom att närma sig akademinska institutioner
vill gruppen öka tillgängligheten av befintlig samt
påverka framtida forskning som branschen kan ha
nytta av.
Gruppen kommer under nästa år även fokusera på
att synliggöra exempel på bra modern PR.

Designgruppen – IRM
Designgruppen har för tredje året i rad presenterat
siffror i samarbete med IRM (Institutet för Reklamoch Mediestatistik).
Gruppen har också för tredje året arrangerat
Brand forum för kunder samt ett seminarium med
temat Varumärket som affärsmotor på Sveriges
Kommunikatörers sensommarmingel.
I samband med Hall of Femmes seminariedagar
Design Talks anordnades ett VIP-mingel med talarna
och gäster. Bland gästerna fanns bl a Ruth Ansel,
berömd Art Director som arbetat på Harpers Bazaar
och Vanity Fair och Janet Froelich, tidigare creative
director på The New York Times Magazine.
Ordförande är Ulf Berlin, Silver och Marie
R udolphie, Identity Works.

Designgruppen 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
(ordförande), Anette Jannerö, 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.

PR-gruppen – Uppstart
Offentlig upphandling Från vänster: Göran Berggard,
Granath Havas (ordförande), Ingrid Widing, Plakat,
Christoffer Ramfors, Minnesota, Leif Lindau, Navigator,
Jacob Stjarne, Åkestam Holst, Gustaf Sehlstedt, Le Bureau.
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Internationella kommittén Från vänster: Pia Grahn, Hill + Knowlton, Anders
Härneman, Forsman & Bodenfors, Alexander Aaseby, Adamsky, Michael
Jäderlind, Nansen, David Gray, Open Communications, Linda Björk, Amore
(ordförande), Paul Collins, RGA, Hans Sydow, Youme Agency,
Patrick Smith, Ohlsonsmith.

Gruppen har under året arbetat med guidelines för
att stötta både konsulter och köpare i utformandet av
målsättningar och mätmetoder av PR. Mätningsrekom
mendationer kommer att publiceras på komm.se.

PR-gruppen Från vänster: Mathias Rosenqvist, A.W.B., Linda Kardell,
Honesty, Hannes Kerstell, Prime, Linda Waxin, Edelman Stockholm
(ordförande), Desirée Maurd, Forsman & Bodenfors. På bilden saknas:
Claes Bodén, Jung Relations.
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Jämställdhetsåret med KOMM

Mad Women – bästa praxis före pekpinne
Mad Women

Jämställdhetsplan

För att följa upp stadgeföränd
ringen från 2012 släpptes boken
Mad Women – A Herstory Of
Advertising, skriven av Christina
Knight, till vardags cd på INGO
och med förlaget Olika.
Boken innehåller berättelser,
erfarenheter och råd från några av
världens främsta kvinnor i bran
schen då ledordet för genusåret
har varit Bästa praxis.
Med i boken finns giganter
såsom Mary Wells Lawrence, den
första kvinnliga VD:n som fick sitt
bolag börsnoterat i New York och
Shelly Lazarus som i många år
varit med på Forbes lista över de
100 mäktigaste kvinnorna i värl
den, samt svenska talanger som
copyn Anna Qvennerstedt, Catrin
Vagnemark, designer och Nina
Åkestam, numera forskare och
krönikör.
Boken har rönt stor uppmärk
samhet, både i Sverige och inter
nationellt. I vågen av boken reser
Christina för att föreläsa och
medverka, bl a under ”The 3 %
Conference” i San Francisco och
på Bend WebCAM i Oregon där
Christina var keynote speaker.

Under hösten har förbundet kunnat
erbjuda medlemmar ett utbildningsoch stödprogram för genomförande
av Jämställdhetsplan på byråerna.
På plats har Maria Idänge,
konsult inom HR- och chefsstöd
och Erna Sundqvist, konsult inom
verksamhetsutveckling samtalat

Seminarium i riksdagen
KOMM bjöds tillsammans med representanter från
branschen in till ett kunskapsseminarium i riksdagen.
Temat var genus i kommunikationsbranschen och
under två timmar diskuterades tankar och lösningar
kring hur vi skapar en bransch i balans. Bland panel
deltagarna fanns Gustav Martner, ordförande KOMM,
David Orlic, cd Volontaire, Christina Knight, cd INGO
och författare till boken Mad Women.

Jämställdhetsseminarium Föreläsare: Maria Idänge, konsult inom HR
och chefsstöd, maria@komm.se.

Samtal på scen Från vänster: Anna Serner, vd, Sfi, Nina Åkestam,
forskare, Handelshögskolan i Sthlm, Catrin Vagnemark, cd, Bvd,
Christina Knight, cd, INGO.

Bilaga, SvD Näringsliv 3 mars 2013.
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och svarat på frågor kring ram
verket för en jämställdhetsplan.
Därefter har byråerna haft
möjlighet att boka individuella
möten för genomförandestöd av
en plan: utveckling, förbättring
och hur byrån kan se över
konkreta åtgärder.

Artikel ur Amelia.
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Agency Leaders´ Roundtable

Föreläsare: Kevin Allen och David Wethey
Det kom ett samtal till förbundet i augusti 2012; en
önskan och längtan efter ett nätverk och program för
byråledare med fokus på både affären och ledarska
pet. Frågan drogs vidare till utbildningskommittén
och ett år senare presenterade Maria Idänge, HR- och
chefsstöd på KOMM tillsammans med Magnus
H jelmare, vd, BERG ”Agency Leaders´ Roundtable”,
nu med snabbkommando ALRT.
Ett utbildningsprogram riktat till
byråledare som vill utveckla både
sig själv och sin kommunikations
byrå ur ett ledarskaps- och affärs
perspektiv. Deltagarna ges verktyg
och inspirat ion genom workshops
och externa föreläsare, liksom ett
nätverk av byråledare för att utbyta
erfarenheter och diskutera gemen
samma frågor.
Programmet startade under
hösten med en inspirat ionsresa till
London där åtta deltagarna besökte
byråer och mötte internationella
ledarskapsprofiler. Däribland
Kevin Allen, författare till boken
The Hidden Agenda.

Utbildningen kommer att pågå under ett års tid, med
sammankomster en gång i kvartalet. Varje program
är begränsat till max 10–12 deltagare, för att innehållet
ska hållas på en personlig och förtrolig nivå. Nästa
kursstart 5 februari. Fyra platser kvar. Pris: 25 000 kr.
För mer information och anmälan kontakta
n icole @komm.se. Kursansvarig: Maria Idänge,
konsult inom HR- och chefsstöd, maria @komm.se.

David Wethey är bl a
författare till
beslutsstödsboken
Decide: Better ways of
making better decisions.

Artikel i Resumé.

Kevin Allens bästsäljare
The Hidden Agenda.

David Wethey, nestor inom byråvalsprocesser, vd på Agency Assessments International föreläste för gruppen.
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Guldägget

Guldägg på stan och i lurarna

Årets konferencierer Lotta Lundgren och Erik Haag.
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Galan

Guldäggspodden

Årets Guldäggsgala var den 52:a i
ordningen och hölls på Stockholm
Waterfront Congress Centre den
25 april. 1 500 galagäster bevitt
nade utdelningen av 13 Guldägg,
37 Silverägg och 5 specialpriser.
Årets juryordförande var
Andreas Dahlqvist. Rättviseförmedlingen tilldelades årets Titan
ägg och Göran Åkestam valdes in i
Platinaakademien. Eventbyrå för
galan var Baluba. Ett stort tack
till alla besökare, sponsorer och
samarbetspartners.
Inlämningen till Guldägget 2014
öppnar den 9 dec. Ansvarig: SuiKing Poon, sui-king@guldagget.se

Kampanjen för 2013 års Guldägg
togs fram av Forsman & Bodenfors.
Tillsammans lanserade vi Guld
äggspodden, en podcast om r eklam
och kommunikation. Under led
ning av Sara Haag, manusför
fattare och prisbelönad regissör
för film- och radioreklam bjöds
kommunikatörer in för att prata
om olika ämnen. Nio avsnitt spela
des in och handlade om allt från
hur viktigt det är att vara nyska
pande till branschens brist på
mångfald. Podden har uppnått
nära 42 000 lyssningar.

drygt 1 900 personer besökte
vernissagerna. Tack till: Cordovan,
HILL, Kompago, Lite Attention,
Markus Reklambyrå, Matador,
Mustasch Reklambyrå, Syre och
Vinter.

T hunberg, Prime om Civil Rights
Captcha. Seminar ierna följdes av
mingel och l ansering av Guld
äggsboken no 52, designad av
Stockholm Design Lab.

Guldägget Inspirerar
Bokrelease Guldägget no 52
med föreläsningar

Nomineringsvernissager
i hela landet
Guldäggets nomineringsvernissa
ger ägde rum den 20 mars i tio
städer runt om i landet. Förbundets
medlemsbyråer stod värdar och

Under en eftermiddag bjöds några
av årets Guldäggsvinnare in för
att tala om sina vinnande kam
panjer. På scen stod Mårten
Knutss on, Family Business och
berättade om sitt vinnande case
Absolut Unique följt av Olle

För att avsluta Guldäggsåret bjöds
Ami Hasan, styrelseord f örande
Hasan & Partners in till Guldägget
Inspirerar. Under en timme talade
Ami om allt från bilden av svenskar
i Finland, Ryssland och om vad
som gör livet värt att leva. Semi
nariet filmades och finns på
Guldägget.se
Artikel ur Expressen.
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Cannes Lions

Sveriges regering och branschen öppnade skola
Svenskmingel
KOMM tillsammans med partners Dagens Media,
Posten och Sportsverige bjöd in till mingel där
svenskar på plats träffades och gjorde upp planer
inför festivalveckan. Även det här året glänste
svenska byråer. Totalt fick vi hem 52 lejon och
9 svenska kreatörer tog plats i juryrummen.

Morning with the creatives
Internationella kom
mittén arrangerade en
frukost med rege
ringsrepresentanter
dit internationell
press, byråledare och
svenska kreatörer på
byråer utomlands bjöds in för att diskutera svensk
kreativitet och våra framgångar internationellt.
I paneldebatten deltog bl a Gunnar Oom, stads
sekreterare till handelsministern, Annika Rembe,
generald irektör Svenska Institutet, Calle Sjönell, Chief
Creative Officer, Ogilvy & Mather. Moderatorer var

Linda Björk, ordförande Internationella kommittén
samt Gustav Martner, styrelseordförande KOMM.

Made@Sweden
Akademin Made@Sweden arrangerades under kreati
vitetsfestivalen Cannes Lions. Akademins syfte var att
visa bredden i svensk kreativitet, ge en inblick i svenska
erfarenheter och perspektiv samt inspirera till dis
kussion och utbyte. Inbjudna talare från s venska
företag, byråer och forskningsinstitut föreläste om
byråkultur, samarbete, värderingar och mycket mer.
Studenter från 10 olika nationer deltog i seminarier
och workshops under ledning av skolorna Berghs,
Hyper Island och Handels i Stockholm. A kademin har
fått stor spridning globalt och
omnämns i tidningar som AdAge,
LBBOnline och Proxxima.

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.
Juryn bestod utav framstående kreatörer i bran
schen och tre team fick i år representera Sverige i
kategorierna Print, Cyber och Media.

Artikel ur Dagens Media.

Gunnar Oom, stadssekreterare till Ewa Björling tillsammans med
Annika Rembe, generaldirektör Svenska Institutet.
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Från vänster: Patrick Gardner, Perfect Fools, Jenny Gadd, Johannes
Leonardo New York, Matias Palm-Jensen, McCann och moderator Linda
Björk, Amore.

Made@Sweden uppmärksamades internationellt, bl a av den globala
nyhetssajten Ad Age.

Studenterna Gretchen Harnick Parsons, Jonathan De Leon och Nis
Bøgvad tillsammans med Jessica Bjurström.
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Kreativa Näringar

100-wattaren

och opinionsbildning

Förbundet har närmat sig och fördjupat kontakter
med branschorganisationerna inom mode, musik,
film, litteratur och dataspel. Detta bl a genom interna
tionaliseringsprojekt och informationsutbyte med
syfte att stärka framgångar, öppna för nya möjligheter
till företagen och skapa en gemensam kontaktyta
mot i första hand regeringen och myndigheter.

Swedish Affair
För andra året i rad samlades representanter från
svenska företag, branschorganisationer, politiker och
amerikanska marknaden i Los Angeles under tvådagars eventet Swedish Affair. En satsning inom
kreativa näringar i samband med världens största
dataspelsmässa E3 i Los Angeles.
Syftet är att samla företrädare för svenska och
amerikanska kreativa näringar för att främja kreati
vitet och ökat utbyte och handel mellan Sverige och
USA. Arrangörer var Dataspelsbranschen, Media

och Bengt Hanser-stipendiet
Evolution, UD, SI samt flera svenska privata och
offentliga aktörer.
Initiativtagarna och genomförande partner på
plats i Los Angeles var The Swedish American
Chamber of Commerce i Los Angeles. Bland KOMM:s
medlemmar fanns Great Works, Prime och Family
Business på plats. Bland svenska företag fanns bl a
Volvo som presenterade Forsman & Bodenfors case
Leave the world behind.

Prisutdelning
100-wattaren är en tävling som belönar effekt och
arrangeras av Sveriges Annonsörer och KOMM.
Den stora prisutdelningen hölls på Cirkus i
Stockholm. Under kvällen delades förbundets
specialpris; Bengt Hanser Stipendiet ut till Hall of
Femmes, ett projekt skapat av Samira Bouabana
och Angela Tillman Sperandio med syfte att sätta
fokus på kvinnliga formgivare och art directors.

MARI – Media Arena för Radikala Innovationer
KOMM är involverade i ett forskningsinitiativ för att
samla den svenska mediebranschens intressenter
tillsammans med Chalmers/Lindholmen Science
Park. Samarbetspartners är TU, Sveriges Medie
byråer, Sveriges Annonsörer, Mediekompaniet och
Stampen.

Årets konferencier Felix Herngren.

Från vänster: Jessica Bjurström, KOMM, Mårten Knutsson, Family Business,
Peteronella Panerus, Great Works, Kevin Winston, Digital LA,
Elin Frendberg, Prime.
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Bengt Hanser stipendiet delades ut av styrelseledamöter Barbro Ohlson
Smith, Ohlsonsmith och Ronny Svensson, Vinter.

Hall of Femmes-affischer (50×70 cm) finns att hämta ut på kansliet,
kostnadsfritt för medlemsbyråer.
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Medlemsröst genom KOMM

Statistik, analys
och lagar

Handelskammaren, RO och Bryssel . . .

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 aktiv i stiftelsen, dels i opinionsnämnden
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.

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.

NDM – Näringslivets Delegation för Marknadsrätt
KOMM är även medlemmar i NDM där Christina
Nylander också ingår i styrelsen. NDM är ett överg ri
pande samarbetsorgan inom det svenska näringslivet
för marknadsrättsliga frågor, särskilt marknads
föringslagstiftningen.

KOMM är medlemmar i ICC och även delaktiga i före
ningens marknadskommitté genom Christina
N ylander. ICC är näringslivets världsorganisation
och representerar företag av alla storlekar och ur
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Euromonitor
Genom medlemskapet i EACA deltar förbundet
i en årlig mätning över branschen på Europa
nivå. Resultatet mäts och delas in i tre kapitel;
affärsutveckling, effektivitet och prognos
framåt. Rapporten finns att tillgå på KOMM:s
medlemssidor.

Lönestatistik
KOMM:s lönestatistik för 2013 baseras på en
löneenkät som skickades ut till samtliga med
lemmar i förbundet. Den utförs av IRM och är
avsedd för byråledare på medlemsföretag.
Äldre statistik finns att tillgå på komm.se

NIX-Telefon

Tongivande marknadschefer om 2013

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.

För att ge en utblick över 2013 presenterades
en rapport kring marknadschefsindex. Om tongivande marknadschefers bedömning av köp
suget och hur marknadscheferna planerar att
investera. Rapporten framtogs av INDIKAT
på uppdrag av KOMM.

The European Association of
Communication Agencies
ICC – International Chamber of Commerce

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 medlemsländernas
insats finns ingen lobbying för marknadsfrågor i
Bryssel.
En fråga som står högt på agendan rör lagar och
riktlinjer av marknadskommunikation riktad till barn,
samt näringslivets och privata sektorns ansvar.

KOMM är medlemmar i EACA (The European Asso
ciation of Communications Agencies) som är en euro
peisk paraplyorganisation stationerad i Bryssel.
Organisationen är involverad i flera kontroversi
ella frågor som diskuteras på EU-nivå och utgör bl a

European Advertising Certificate (EAC)
KOMM är glada att för andra året i rad kunna
erbjuda medlemsföretagen i Sveriges Kommunika
tionsbyråer en europeisk diplomutbildning på
grundläggande nivå genom EACA. Utbildningen
drivs av den internationella paraplyorganisationen,
bygger på självstudier via nätet och är kostnadsfri
för deltagaren. Den som vill kan tentera för ett ut
bildningsbevis 10 april 2014 till priset av 220 Euros.

Förbundsjurist Christina Nylander
Christina har anlitats av medlemsföretagen
i mer än 1 000 ärenden under det gångna
året. Denna medlemsservice är kostnadsfri
och erbjuds framför allt inom marknadsrätt,
upphovsrätt, varumärkesrätt, medierätt
och avtalsrätt.
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KOMM som mötesplats

och inspiratör

Seminarium om Affärsnytta och debitering
i Stockholm och Göteborg
Under våren arrangerades seminarium om arvoden
och debiteringsmodeller med Mats Rönne, Penetrace.
Han talade om hur man skapar ökad samsyn om effekter
och resultat av byråns arbete och därmed en bas för
disk ussion kring principer för debitering. Seminariet
hölls i Stockholm och Göteborg för byråledare.

Bäst i text med Tomas Dalström i Stockholm
I september arrangerades seminariet Bäst i text med
Tomas Dalström. Där presenterade han den senaste
forskningen kring läs- och skrivprocesser ur hjärnans
perspektiv och sin nya bok med råd och tankar kring
att kommunicera på hjärnans villkor.

Föreläsning i Nässjö
I mars bjöds förbundet in av Kultur- och fritidsförvalt
ningen och medlemsbyrån Lindqvist Kommunikation
för att föreläsa i Nässjö. Jessica Bjurström samtalade
under temat ”reklam – va ska det va bra för?”.

Cannesutställningen 2013 – Stockholm,
Skellefteå, Falun, Göteborg och Malmö
Förbundet tog under november de vinnande bidragen
från Cannes på Sverigeturné. Utställningen visades
upp i fem städer och drygt 1 000 besökare anslöt för
att ta del av världens mest kreativa kommunikation.
Tack till: The Fan Club, Valentin & Byhr, Norkay och
Clarion Hotel Sign.

Cannesutställningen hos The Fan Club i Malmö.

Byråledarträff i Göteborg
Panelsamtal med ADA på Röhsska Museet
i Göteborg
Tillsammans med representanter från bl a Sveriges
Arkitekter, Svenska tecknare och Svensk Form bjöds
KOMM:s vd Jessica Bjurström in till paneldiskussion.
Temat var hur vi som organisationer verkar och bör
verka för kreatörer i Västsverige. Bland deltagarna
fanns Jacob Sahlqvist ordförande Sveriges Arkitekter,
Ewa Kumlin, vd Svensk Form, Jenny Lindahl Persson,
förbundsdirektör Svenska Tecknare m fl.
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I januari anordnades medlemsträff hos Truth där
byråledare träffades och lyssnade på en samman
dragning av 2012. Drygt 14 deltagare fanns på plats.

Möte om jämställdhetsplan hos WBL i Göteborg.

Seminariet i Nässjö Konsthall.
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Styrelsen

Kansliet
Jessica Bjurström
Vd
08-679 08 12, 0735-51 72 73
jessica.bjurstrom@komm.se
Linda Nilsson
Kanslichef
0707-57 25 63
linda@komm.se
Christina Nylander
Förbundsjurist
08-679 08 06
christina@komm.se  

Mats Ahldén, vd och partner Eventum
Lars Axelsson, vd The Brand Union
Daniel Collin, CEO MEC Nordic
Mia Clase, cd Garbergs
Klas Tjebbes, CEO Wonderleap & Eight
Anna Furberg, vd Bolt
Ronny Olovsson, pr director Vinter
Jacob Nelson, copywriter Forsman & Bodenfors
Tove Langseth, senior kreatör och partner DDB
Charlotte Witte, partner Prime
Barbro Ohlson Smith, cd Ohlsonsmith
Gustav Martner, vd CP+B Europe

Valnämnden 2013/2014:
Sofia Heidenberg, ordförande
Jesper Fritzon, vd IPM Ulricehamn
Johan Nilsson, ecd McCann
Ulf Berlin, vd Silver
Hedvig Hagwall Bruckner, copywriter King
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Nicole Lage-Vianna
Produktionsledare
0701-41 88 91
nicole@komm.se
Sui-King Poon
Produktionsledare Guldägget
0707-58 11 90
sui-king@guldagget.se
Maja Siösteen (föräldraledig)
Projektledare Guldägget
maja@komm.se

Alla medlemsbyråer

Vi blir fler och fler medlemmar. Under 2013 hälsade vi 31 nya välkomna.
Abby Norm
Acne Advertising
Adamsky
Agency
Ajax Wonderland
Amore
AN D
Anckers & Co
Andersson & Jourdan Design
Andrén & Jungå Kommunikation
ANR BBDO
AplusM
AWB
Baluba
BERG
Bergström & Sund
Berntzon Bylund
Blink
Blinkers Brands
Blomquist & Co
Blomquist Annonsbyrå
Blå Vision
Bolt Kommunikation
BrandEcho
Brandly
BrandReality
Bror Rudi Creative Systems
BVD
Byrån i Tranås
Care of Haus
Carlsöö & Co Communication
Catt och CO
CCJ Kommunikation
Cheil Nordic
Citat
Clara
Clinton Agency
Cohn&Wolfe
Community Network
Conspectus
Cordovan
CP+B
DDB Stockholm
Dedicate
Deportivo
Designkontoret Silver
Det
DGA
Dorian Mabb
Dragster
Dry Creative Projects
Edelman Stockholm
Edenvik Reklambyrå
Ehrenstråhle BBDO
Ek & Gren Reklambyrå
Ekros & Hultberg
Elfwendahl & Co
Elixir International
Enestedt & Co
Engblom Reklambyrå

Essen International
ESTER
Eventum
Expoma Reklam
Eyes Wide Open
Falck & Co
FamiljenPangea
Family Business
Favör Reklambyrå
Fireplace
Flatmate Web Agency
Food & Friends
Formsmedjan
Forsman & Bodenfors
Friends Agenda
Frosting Reklambyrå
Futerra
Fältman & Malmén
Gappio
Garbergs
Garbergs Project
Generator reklambyrå
go/communication
Golin Harris
GoodRace Communication
Gracemill
Grafisk Design
Granath Havas Worldwide
Grand Public
Grandins flying cirucs
Great Strategy & marketing
Great Works
Grow
Guts&Glory
Hallå Reklam & Design
Happiend
Happy Forsman & Bodenfors
HATE Mozzies
Heart Sthlm Communication
Helikopter Brand Design
Hemma Annonsbyrå
Herlin Widerberg Reklambyrå
Hilanders
Hill+Knowlton
Hillmarketing
Holland & Philipson
Holy Diver
Honesty AB
Human Behavior
Humblestorm
Hummingbirds
Identity Works
IK Stockholm
Imagination Scandinavia
INGO
Innerlight/Vitality
IPM Ulricehamn
JJ Partners
JMW kommunikation
John Doe Worldwide

Join the Carnival
Jung von Matt
Jungrelations
Jupiter Reklam
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
Lite Attention
Lofthouse Kommunikation
LOG
Lowe Brindfors
Lundberg & Co
Lupo Design
Löfgren branding
M&Co
Made to Order
Markus Reklambyrå
Masscreation
Matador Kommunikation
McBride
McCann
MEC
Mecka
Metod Reklambyrå
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
Odelius New Media

Ohlsonsmith
One Motion
OneManShow
Open Communications
Orangelab
Ord & Bild Reklambyrå
Ovland and Friends
Partners Reklambyrå
PCG Stockholm
Peacock
Perfect Fools
PIAK AB
Plakat
Planeta Design
Pluralis
Pluto Edenvik
Pool
Populate
Prime Pr
Priority Group
Projector
Public Speaking
R/GA Stockholm
R2 Reklambyrå
RBK
Recommended
Relevent
Respekt Reklambyrå
Retailbyrån Workshop
Right Thing United
Roccia
Roi Division
Rudin & Co Reklambyrå
Ruth
Ryter Kommunikationsbyrå
Saatchi Saatchi
Say Hey Advertising
Scholz & Friends Stockholm
SCP Göteborg
SE IDEA
Shout Reklambyrå
Smith International
Society Kommunikationsbyrå
Sommar
Soya
Spenat
Spider Stockholm
Spitfire
Sprida
Start Communication
Stendahls Reklambyrå
Stockholm Design Lab
Stockholm reklam
& marknadsföring

Svensson
SWE
Sweet Williams and P&P
Communication
Syre
Söder Reklambyrå i Stockholm
TBWA
The Brand Union
The Compadres
The Fan Club
The Viral Company
Think happy thoughts
Thorn Reklambyrå
To Be Frank
TR
Traffic
Tre Art Reklambyrå
Tre kronor media
Treativ Reklambyrå
Truthvertising
Valentin&Byhr
Vinter
Visuell PR
Volley Reklam
Volontaire
Volt
Välkommen hem
WBL Reklambyrå
WDO Kreativa
Kommunikationslösningar
WDW
Welcom i Göteborg
Westander
Wiley/Y&R
WonderBrand
Wonderleap & Eight
Workbox Communication
X2M / XPRESS TO MARKET
XXL Reklam och Kommunikation
Yay! Brand and Design Agency
Yellon
Youme Agency
YOURS Kommunikationsbyrå
Yra
Zellout
Åkesson Curry
Åkestam Holst
Åva Kommunikation
&framtiden
0390 Communications
88 Grader

Stolpe
Stolt kommunikation
Strax Kommunikation
Sturm & Drang Reklambyrå
Sunny side up
Super Communication
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Breddningen av förbundet är självklar
i en tid av förändring. Vi välkomnar fler
tankar och mer förändring.
Ja, visst har det varit ett omvälvande år. Kanske kan man kalla
det en ny kreativ revolution. Tiden vi lever har väl aldrig varit
så flytande och överskridande som nu. Det är spännande . . . och
stökigt. Vi märker det och gör vårt bästa för att stötta, inspirera
och u
 nderlätta. ARU-certifiering, banden till näringsliv och
stark n
 ärvaro i opinionsfrågor är viktiga grundpelare. Det ger
självf örtroende. Vårt arbete med pitcher, j ämställdh et och
u tbildningar skall rusta oss för framtiden.
Just nu är vi förmodligen det självklara valet för den som
vill kalla sig kommunikationsbyrå, i alla dess former. Det är lite
stökigt . . . och väldigt spännande.
Tack för ditt medlemskap.

Jessica Bjurström, vd

Sveriges Kommunikationsbyråer
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