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efter att utveckla affärsmässighet och professionalism i 
vår egen bransch: Agency Leaders’ Roundtable och det 
nystartade entreprenörsrådet är utmärkta initiativ. Låt 
oss skapa ännu fler.
   Vårt fokus framåt är alltså affären –  både dess hårda 
och mjuka delar, både för byråledare och anställda.    
   Parallellt fortsätter vi att äga frågan om ansvaret, 
med målet att koppla jämställdhet och mångfald ännu 
tydligare till lönsamhet och visa hur de driver tillväxt.
   Som ordförande är jag stolt och glad över förtroendet 
att leda styrelsens arbete det kommande året. Jag vill 
inleda detta arbetsår med att vara särskilt tydlig på en 
punkt: KOMM inspirerar, utbildar och bedriver opinions-
arbete, men det är du som jobbar på en kommunika-
tionsbyrå som har makten att göra skillnad. Tillsam-
mans visar vi näringsliv, politiker och allmänhet att 
kommunikation är en affärskritisk kompetens och en 
stark samhällskraft.

Lästips: IPAs rapport The Future of Marketing and 
Agencies, The Next 10 Years for Consumer Engagement.

Ordförande har ordet
David Orlic

Kommunikation är, vid sidan av teknisk utveckling, 
den största förändringskraften i världen. Tekniken 
påverkar organisationers försäljning, logistik och 
innovation. Kommunikationen påverkar människors 
beteenden, attityder och värderingar. Tillsammans 
förändrar de både ekonomin och samhället. Förmågan 
att kommunicera strategiskt och kreativt över flera 
discipliner är avgörande i dagens näringsliv – därför 
spelar KOMM:s medlemsföretag en nyckelroll för Sveri-
ges utveckling och internationella konkurrenskraft.
   Men det är inte helt enkelt. Det nya medielandskapet 
ställer nya krav: ett kommunikationsprojekt kan idag 
sträcka sig från affärsstrategi och tjänsteutveckling 
till underhållningsproduktion och opinionsbildning. 
Det skapar också nya hot mot kommunikationsbyrån: 
mer kompetens flyttar in hos köparna, fler byråsamar-
beten ersätts med skräddarsydda team av frilansare och 
produktionsbolag. Men det största hotet står vi själva 
för: bristande lönsamhet. Anledningarna är många och 
skiftande, men det är främst två som återkommer.

1.  Förmågan att ta betalt för värdet som skapas snarare 
än timmarna som debiteras. Det handlar om allt från 
att skapa långsiktiga och hållbara avtal med upp-
dragsgivare till att löpande kunna bevisa effekten av 
arbetet. Hit hör frågor om ekonomi och försäljning.

2.  Helt nya utmaningar inom HR orsakade av bransch-
glidningen och ett samhälle i förändring. Det hand-
lar om allt från att rekrytera talang med olika kun-
skaper och erfarenheter till att kompetensutveckla 
nyckelpersoner. Hit hör frågor om ledarskap och 
företagskultur.

Det här kan KOMM hjälpa till med. Faktum är att vi 
redan gör det. Externt bevisar vi ständigt vår effekt: 
rapporten som getts ut med Kreativ Sektor och Tillväxt-
verket är ett bra exempel. Internt strävar vi hela tiden 

David Orlic,  styrelseordförande
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ARU/VARU – Vidareutbildning Ansvarig Reklam-
utgivare 

Idag är det viktigare än någonsin att 
en professionell byrå känner till 
lagarna och den etik och bransch-
praxis som styr marknadskommuni-
kation. 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 ReklamUtgi-
vare) vart fjärde år hos KOMM.

Medlemscertifikat 
Sedan 2011 har förbun-
det årligen sänt ut 
konkreta medlemsbe-
vis. Det inramade 
diplomet ska tjäna som 
en tydlig signal för 
branschens uppdrags-
givare att medlem-
marna verkar under 
etiska regler och 
tydliga överenskom-
melser. Medlemsdiplo-
met är vår branschs 

certifiering för auktoriserad kommunikationsbyrå. 

Förbundsjurist Christina Nylander 
Som medlem i förbundet har byrån tillgång till fri 
juridisk rådgivning av Christina Nylander, förbunds-
jurist. Christina har anlitats av medlemsföretagen i 
mer än tusen ärenden under det gångna året, framför 
allt inom marknadsrätt, upphovsrätt, varumärkesrätt, 
medierätt och avtalsrätt.

Affären i fokus ...

VARU-kurs i Stockholm med Christina Nylander
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Lönsamhet, kompanjonsavtal och immaterialrätt

Under året har seminarieserier arrangerats i Stock-
holm och Göteborg under ledning av Anna Öster, 
advokat på Cross Advokater. Anna är sedan lång tid 
samarbetande advokat med KOMM och hjälper med-
lemmarna att skapa säkra avtal samt lösa tvister om 
dessa uppstår. Under träffarna har Anna pratat om 
hur man på ett enkelt sätt kan skapa bättre säkerhet i 
verksamheten genom att bli medveten om vad du bör 
reglera i byråns kompanjonsavtal, styrdokument, 
kundavtal och underleverantörsavtal samt hur imma-
terialrätt blir en allt viktigare fråga att säkra för en 
entreprenör. Teman för seminarierna: Skapa lönsam-
het i avtalen, Kompanjonsavtal och ledningsfrågor, 
Gör inte en ”Turkisk yoghurt” av en grek.

En bra pitchprocess

KOMM och Sveriges Annonsörer har gemensamt tagit 
fram rekommendationer för en bra byråvalsprocess. 

En process som bygger på rätt ingångsvärden: byråns 
bevisade kompetens, erfarenhet och gemensam syn 
på marknadsföring etc. En pitchguide finns för att 
förklara rekommendationerna och ge tips på hur 
processen kan gå till rent praktiskt samt ge nycklar 
till hur man kan råda uppdragsgivare att pitcha rätt. 
Ta del av guiden på komm.se

Anna Öster föreläser för medlemmarna hos SCPGREY i Göteborg
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Anbudspriset

Anbudspriset är ett nyinstiftat pris som delas ut till en 
upphandlare eller avtalsförvaltare som engagerat sig 
genom att vidga sin syn till att omfatta mer än bara 
den upphandlande myndighetens behov och som fört 
en dialog med branschen. Initiativtagare och grun-
dare till priset är Semantix. KOMM står tillsammans 
med sex andra representanter från privata näringsli-
vet bakom priset vars syfte är att uppmuntra fler 
upphandlare till goda upphandlingar. Priset delades 
för första gången ut på Almegas Upphandlingsdag 
den 14 april och gick till Therése Westerlund, Reger-
ingskansliet, för upphandlingen av översättnings-
tjänster. 

Lönestatistik

KOMM:s nya lönestatistik presenteras under våren 
2016. Utöver statistik per befattning ingår också 
frågor om kollektivavtal och byråernas jämställdhet. 
Statistiken finns tillgänglig för byråledare, hr-ansva-
rig och vd. Äldre statistik finns att tillgå på komm.se

Byrårapporten 

En arbetsgrupp från styrelsen har under året arbetat 
fram en ny form av branschanalys. Rapporten består 
av siffror hämtade från UC där 270 byråer med rörel-
seintäkter om minst åtta miljoner och sex anställda 
ingår. Rapporten mäter de ekonomiska faktorerna: 
rörelseintäkt, vinstmarginal och antal anställa 2011, 
2012, 2013. Rapporten finns tillgänglig för byråledare 
på medlemsbyråer. Kontakta info@komm.se för mer 
information. 

Snabbväxare i skaran är digitalbyråerna som har ökat rörelseintäkterna med 
9,7 procent, därefter kommer PR-byråerna med en ökning på 4,4 procent

Lönsammast är varumärkes- och designbyråerna med hela 12 procent i 
genomsnittlig vinstmarginal, följda av PR-byråerna (9 procent)

Timothy Chamberlain och Therése Westerlund, Regeringskansliet fick 
Anbudspriset

Anbudsprisets jury
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Som ett komplement till den ekonomiska analysen har 
vi gjort en enkät till samtliga byråledare i undersök-
ningen om ett antal centrala frågor. Svarsfrekvensen 
har varit 50 procent. Utdrag ur Byrårapporten:

Hur ser ägarstrukturen 
ut på din byrå? 

Kunderna vill ha en  
one stop shop 

Ägarledd: 82%

Nätverk: 6%

Koncern: 8%

Annat: 4%

Majoriteten av byråledarna anser att kunderna 
numera letar efter en one stop shop, det vill säga 
vill kunna få alla, eller de flesta, av sina behov 
tillgodosedda av en och samma byrå. De digitala 
byråerna avviker, en kvalificerad gissning är att 
de idag arbetar med just produktionsuppdrag 
sida vid sida med andra typer av byråer.
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Grupperna, som drivs av medlemmarna fokuserar på 
de, för medlemmarna, viktigaste frågorna som bereds 
i grupperna men beslutas av styrelsen.

Designmätningar 

Varumärkes- och designgruppen har i samarbete med 
Institutet för Reklam och mediestatistik (IRM) för 
femte året i rad mätt designinvesteringar och dess 
andel av den totala reklamkakan. Enligt den senaste 
undersökningen har investeringarna ökat med sex 
procent och deras PR-arbete har givit gott resultat,  
bl a genom spridning via TT. 

Inspirationsseminarium 
KOMM bjöd i januari in till ett seminarium med Calle 
Sjönell som kurerades av Internationella kommittén. 
Calle, som är en av pionjärerna inom det digitala 
medielandskapet, bjöd på lärdomar och inspiration 
från sina åtta år i USA på byråer som BBH och Ogilvy 
där han arbetat med kunder som Coca-Cola, Google 
och AXE. Föredraget följdes av intervju och samtal 
om arbetssätt och byråkultur i Sverige vs USA, med 
Paul Collins, ECD på DigitasLBI som moderator.

Agency Leaders’ Roundtable II & III

Under året fortsatte ledarskapsprogrammet för byrå-
ledare: ALRT – Agency Leaders’ Roundtable. En 
tredje grupp startas upp under 2016 under ledning av 
Magnus Hjelmare, ordförande i utbildningskommittén, 
till vardags vd på BERG. 

Unga på Webben

Under 2015 startades en grupp för att arbeta med 
frågor kring barn och ungas rättigheter och möjligheter 
i digitala miljöer. Gruppen leds av Gustav Martner, 
grundare av organisationen Digital Reliance och 
består av representanter från bl a Reklamombuds-
mannen, Sveriges Annonsörer, IAB, Better Bloggers 
samt forskare. Bakgrunden är principen om att barn 
anses vara en särskilt skyddsvärd grupp vid mark-
nadsföring och att Sverige historiskt upprätthållit 
denna princip väl. Dock har skyddet för barnen utma-
nats och extrainsatser har fått göras för att lagar och 
regler ska följa teknikutvecklingen. Gruppen diskuterar 
utmaningar och lösningar, bl a genom att ta fram 
rekommendationer och gemensamma riktlinjer. Under 
våren planeras en hearing dit viktiga aktörer bjuds in 
för att aktualisera och diskutera frågorna. 

Medlemsengagemang
Projekt, kommittéer och disciplingrupper

Fullsatt på Internationella kommitténs seminarium med Calle Sjönell



Förbundet vill rikta  
ett stort tack
för extra medlemsengagemang 2015 till:
 
Utbildningskommittén: Magnus Hjelmare, BERG, Sara Clewe-
mar, Åkestam Holst, Charlotta Rydholm, to begin, Ann Ysten, 
Perfect Fools, Christina Nylander, KOMM, Erik Wunsche, Ruth, 
Mårten Knutsson, Satumaa Family Business, Johan Öhlin, Lowe 
Brindfors
 
Internationella kommittén: Anders Härneman, Forsman & 
Bodenfors, David Gray, Open Communications, Patrick Smith, 
Ohlsonsmith, Michael Jäderlind, Nansen, Alexander Aaseby, 
Adamsky, Paul Collins, Digitas Lbi

HR2020: Christina Gillberg, Det, Robert Aras, Prime, Christina 
Knight, INGO, Ivan Matanovic, Guts & Glory, Emmeli Österdahl, 
McCann, Johanna Reis, Garbergs, Karin Branmark, CP+B, 
Samuel Åkesson, Forsman & Bodenfors
 
Varumärkes- & Designgruppen: Lars Axelsson, Brand Union, 
John Lagerqvist, Satumaa Family Business, Barbro Ohlson Smith, 
Ohlsonsmith, Lisa Lindgren, Bror Rudi, Nina Granath, Stockholm 
Design Lab, Isabelle Dahlborg Lidström, Nine, Carin Blidholm 
Svensson, BVD, Alex Holmén, Essen International, Frans Enmark, 
Amore, Kalle Bohr, Bror Rudi, Anders Kornestedt, Happy Forsman 
& Bodenfors, Ulf Berlin, Silver, Bjarne Otterdahl, Identity Works
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Från “Awareness” till “Activation”
14 citat om mångfald du inte vill missa!

Mycket har hänt sedan ”The 3% Conference” anordna- 
des för första gången i San Francisco 2012. Då var 200 
delegater på plats, de flesta av dem kvinnliga Creative 
Directors – endast två, tre män skymtade i publiken.  
I år var över 800 delegater på plats i New York och 
männen var synliga och aktiva, både i publiken och 
på scenen.

Det är en klar framgång att konferensen inte bara 
attraherar allt fler besökare, utan att den också 
engagerar både män och kvinnor, och dessutom fler 
uppdragsgivare och inte bara reklambyråer. Dessutom 
har ju The 3% Conference haft en faktisk påverkan 
– idag är närmare 11% av USA:s kreativa chefer kvinnor, 
mot tidigare 3%.

Temat för årets konferens ”Brands on board” 
sänder en tydlig signal att uppdragsgivare och varu-
märken vaknat upp inför insikten att diversifierade 
byråer i balans skapar mer kreativ, relevant och 
lönsam reklam för sina uppdragsgivare. Byråledare 
och byråer har likaledes gnuggat sömnen ur ögonen 
och förstått att mångfald och genderbalans både 
skapar bättre arbetsmiljöer, resultat och lönsamhet 
för byrån. Självklarheter kan det tyckas och som Kat 
Gordon, grundaren till The 3% Conference uttryckte 
det: ”I’m not diversifying, I’m normalizing”. 

Steg för steg tycks det som om reklambranschen 
börjar bli mer inkluderande, mer jämställd, mer rik 
på mångfald och tillslut kan uppnå ett läge som kan 
kallas normalt; som faktiskt speglar samhället och 
verkligheten som det ser ut.

Två dagar i New York fylldes med inspirerande 
talare, paneldebatter, oslagbara frukostar, luncher 
och fikapauser där man enligt amerikanskt manér 
uppmanas och förväntas nätverka och utbyta erfaren-
heter, råd och visitkort – de är galet bra på det där i 
Amerikat! 

Mitt bidrag var dels att som CD vara med på en 
timmes “Speed Mentoring” – 20 CD:ar från hela USA 
och ett par utländska tog plats vid runda bord och var 
6:e minut satt vi ansikte mot ansikte mot en ny, ung 
student eller reklamare som ville ha praktiska och 
faktiska råd och synpunkter på en aktuell utmaning. 
Ett enormt bra och intensivt utbyte, tillfredsställande 
för bägge parter skulle jag säga. Vi som kommit 
långväga ifrån fick också vara med under rubriken 
”Meet the International CD:s” vilket också blev ett bra 
forum för utbyte, både med unga reklamare och oss 
CD:ar emellan. Precis som år ett fick jag mycket 
frågor kring hur det ser ut i Sverige, som alla utgår 
ifrån är det optimala landet vad gäller jämställdhet…

Eftersom det är omöjligt att kort återge 16 timmars 
tal, debatter och diskussioner följer här några av 
konferensens ”high-lights” i min mening. Googla gärna 
på talarna om du fastnar för något av citaten eller ännu 
hellre besök 3percentconf.com där där du kan ta del av 
föredragen ”live”:

”Be the leader who creates opportunities for those 

not normally offered opportunities, but without emp-

hasizing their differences so much that they feel 

alienated.” Deborah Gillis, President & CEO, Catalyst
Från paneldebatten “Top Campaign Creators”: Christina Knight deltog i panelsamtal om representationen av kvinnor på byråer 

i Europa
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Judy John, CEO, Chief Creative Officer, Leo Burnett, 
Canada (Like a Girl); Janet Champ, Writer & CD, 
Switzerland Inc. (If you let me play): and Kate Gehrig, 
Director, Somesuch (Sport England):

”Like hires like – we need to hire people unlike us.”

”Women constantly hear that they are so emotio-

nal – what about guys putting their fists through 

walls, screaming and breaking the copying machine 

violently!?”

”Stop saying that you are sorry. Stop being sorry.”

”We cannot benchmark against the industry 

when it comes to gender balance and diversity – it’s 

too easy to outperform. We have to benchmark 

against our clients.”  Michael Roth, CEO, IPG

”Feminism 2.0 is like ”He for She”, but Feminism 

3.0 should be called Femenism with the agenda ”We 

for we.” Max Rutherford, Diversity Director, GSD&M
En av konferensens bästa talare var Keynote 

Speaker Michael Kimmel, Distinguished Professor of 
Sociology, Stony Brook Unversity:

”The workplace is set up by men against balance 

in life.”

Michael Kimmel menar att män i lika hög utsträck-
ning som kvinnor vill ha och mår bra av balans i livet. 
Om den balansen ska uppnås lika för alla måste pojkar 
lära sig att ta ett större ansvar från början, inklusive 
att städa, dammsuga, laga mat – och de ska lära sig av 
sina pappor, som ska agera förebilder för balans och 
ansvarstagande.

”When a man speaks about gender it’s objective, 

when a woman does it’s bias, and people don’t listen 

as well.”

På temat “What role should Diversity play?”, en 
paneldebatt mellan Doug Melville, Chief Diversity 
Officer, TBWA; Leslie Ruiz, Associate Director for 
Talent Acquisition, AKQA; Vanessa Slavich, Leader of 
Diversity & Inclusion, Square och Jenny Tieman, 
Asscoiate Director, Creative Recruitment, RG/A:

“You need at least 3 people from a minority before 

they can build a voice and be heard.” Doug Melville, 

Chief Diversity Officer, TBWA
“You want to be hired for your skills and not as a 

token, not to get the diversity numbers right.” Jenny 
Tieman, Asscoiate Director, Creative Recruitment, RG/A

“It’s disrespectful to say that Diversity is the 

flavour of the month. Many of us have been working 

for diversity for decades.” Tiffany R. Warren, Chief 
Diversity Officer, Omnicom Group

Det ska för övrigt bli spännande att se när titeln 
“Chief Diversity Officer” eller liknande i större utsträck- 
ning kommer att användas i Sverige.

I vanlig ordning rundades konferensen traditions-
enligt av med Cindy Gallop på scenen och som vanligt 
fick hon motta stående ovationer från drygt 800 delta-
gare som lämnade konferensen “on fire”, fast bestäm-
da att gå från “awareness to activation”:

“It’s not about  
diversity. It’s 
about humanity.”

“Break the closed loop of white guys talking to 

white guys about other white guys.”

“There is a huge amount of money to be made out 

of taking women seriously.” Cindy Gallop, Founder of 
IfIRanTheWorld & MakeLoveNotPorn

På tal om “from awareness till activation” – nästa 
år hoppas jag på mindre beskrivningar av problemet 
och ännu mer handfasta, lösningsorienterade råd som 
vi alla kan ta till oss för att förändra reklambranschen 
till det ännu bättre. Tills dess – ladda gärna ner 100 
“microactions”, enkla åtgärder att ta till dig för att 
skapa större mångfald och bättre balans på just din 
byrå: http://www.3percentconf.com/sites/default/files/
download-files/100things.pdf

Christina Knight för KOMM i New York,  
Creative Director & Founder UKnight
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Hej Digitalt

Under Almedalsveckan var KOMM partner till Hej 
Digitalt, en oberoende och kreativ plattform och 
mötesplats med digitalisering och innovation som 
samlande tema. Här möttes kommunikatörer, politi-
ker och entreprenörer för att diskutera frågor kring 
digital kompetens och teknologins möjligheter för 
näringsliv, samhälle, skola och medborgare.  

Sex medlemsbyråer deltog i programmet och Kreativ 
Sektor bjöd in politiker till panelsamtal. Bakom sats-
ningen finns tre kommunikatörer med digital passion 
och stora nätverk: Emma Egnell, konceptutvecklare 
och producent, Beata Wickbom, digital aktivist och 
Brit Stakston, digital opinionsbildare. 

feat. KOMM
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Medlemmarnas programpunkter: 

Kommunikativa utmaningar i den digitala  
transformationen
Nya beteenden hos konsumenterna ställer nya krav 
på oss som arbetar med kommunikation. Tre byråer 
lyfte konkreta case som exemplifierade utamningar 
och möjligheter. Moderator var Magnus Hjelmare, 
Ordförande i KOMM:s utbildningskommitté. Medver-
kande: Daniel Skantze, Head of Tech Creatives, Great 
Works, Maja Stridsberg, pr-konsult, Westander, Mar-
tin Edenström, Marketing manager, Nansen.

Hållbart digitalt ledarskap
Att som varumärke ta position inom hållbarhet med 
fokus på lönsamhet, samhällsengagemang och miljö-
påverkan genom digital närvaro är briljant. Hur 
företagen tar sig dit och mycket mer talade 3kronors 
konversationsansvarige Albert Säfström om.

Den digitala storyn börjar om och om igen
Hur förflyttar man en människa med digital storytel-
ling? Jo, genom att sluta berätta från början till slut 
och istället skapa en sandlåda i vilken storyn får liv. 
Andreas Stjärnhem, Creative Director på Sticky Beat 
inspirerade.

Reklam – en normbrytande kraft i samhället? 
Kan och bör reklam vara drivande i samhällsfrågor? 
Allt mer splittrade mediekanaler skapar större behov 
av normbrytande, unik kommunikation för att möta 
uppdragsgivarens affärsmässiga behov. Detta talade 
Hedvig Hagwall Bruckner, Copywriter och Pontus 
Thorén, Copywriter på King om. 
   Seminarierna filmades och finns att se på hejdigitalt.se

Daniel Skantze, Great Works, Maja Stridsberg, 
Westander, Martin Edenström, Nansen och 
Magnus Hjelmare, BERG

Linda Portnoff, Musiksverige, Jessica Bjurström, KOMM, Maria Olin, Medieinstitutet, Jörgen Warborn, 
Moderaterna, Per-Arne Håkansson, Socialdemokraterna, Johanna Nylander, Dataspelsbranschen och 
Per Strömbäck, Dataspelsbranschen

Brit Stakston, Stakston PR och Jessica Bjurström, 
KOMM

Pontus Thorén och Hedvig Hagwall Bruckner, KingMaria Guggenberger, samhällsansvar, sponsring 
och event på ATG och Jessica Bjurström, KOMM
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Marie Schnell Carlén, vd, McCann Stockholm

En bransch i balans

Under hösten och våren erbjuder förbundet kostnads-
fria föreläsningar om mångfald på fem orter i samarbete 
med Lingua Franca. Det första seminariet arrangerades 
i Göteborg hos Forsman & Bodenfors den 20 oktober. I 
början på nästa år planeras seminarier i Stockholm, 
Malmö, Jönköping och Luleå. Mer information om 
datum och platser kommer inom kort. 

Byråledarträff i Gbg

I början av året samlades 13 byråledare och vd:ar från 
Västsverige på SCPGREY för samtala om branschens 
viktigaste frågor och väg framåt. 

Lokal turné i Luleå och Umeå

Förbundet var närvarande under Komm:unicerbar på 
Allstar i Luleå där Jessica Bjurström, vd KOMM berät-
tade om arbetet för att nationellt och internationellt 
utveckla kreativa näringar i Sverige och branschen. 
Därefter följde byråträffar i Umeå och Luleå dit med-
lemmar och potentiella nya medlemmar bjöds in.

Content marketing-frukost

I våras bjöds medlemmar in till en frukost om content 
marketing med Thomas Barregren, KNTNT. Han 
talade om värdeskapande kommunikation, tanken 
bakom content och gav tips på hur man tar fram en 
hållbar content marketing strategi. 

Historiskt inspirationseminarium

KOMM fick möjlighet att bjuda in medlemmar till en 
specialvisning av utställningen ”Verklighetens Mad 
Men” som visades på Volkswagen Showroom på 
Norrmalmstorg. Där lyftes kampanjer som skapades 
under den kreativa revolutionen i New York, bl a 

Volkswagen Beetle, och ett flertal andra klassiska 
och prisbelönta kampanjer från samma tidsperiod. 
DDB veteranen Claes Bergquist guidade oss genom 
utställningen och berättade om annonserna. Dess-
utom fanns förbundets styrelseordförande David Orlic 
och VD Jessica Bjurström på plats för ett samtal om 
nuet och framtiden som man kanske skulle kunna 
kalla för den kreativa evolutionen.

Årsmöte 

På KOMM:s årsmöte den 29 maj närvarade drygt 55 
byråledare. David Orlic, vice VD på Volontaire valdes 
in som ny ordförande och efterträder därmed Gustav 
Martner.
   Två nya styrelsemedlemmar röstades in; Ylva 
Nestmark, creative director, Stendahls och Janne 
Björge, vd, Nine Yards.

Mötesplats och inspiratör
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Claes Bergquist, veteran DDB och Niklas Turner Olovzon, Grundare & VD, 
Passion Lab

Gustav Martner, tidigare ordförande i KOMM tillsammans med Geektown  
i Umeå

KOMM:s årsmöte 2015

Politiskt samtal med Resumé
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Vernissager på 11 orter

Den 25 mars arrangerades Guldäggsvernissager på 11 
platser runt om i landet. KOMM:s medlemsbyråer och 
sponsorer stod värdar och på plats offentliggjordes de 
nominerade bidragen och branschen bjöds in för att 
mingla med kunder och kollegor.  
   Drygt 1600 gäster besökte vernissagerna och årets 
värdar var: Citypaketet & GP, Confetti, Plakat, NY, 
TR, Bulldozer, Zellout, The Fan Club, Markus och 
Vinter.

Galan

Årets Guldäggsgala var den 54:e i ordningen och 
arrangerades den 29 april på Stockholm Waterfront 
Congress Centre. 14 Guldägg och 4 specialpriser 
delades ut och galan besöktes av drygt 1800 gäster. 
Årets Titanpris gick till Honesty och Halebop för 
Telefonkungarna, Olle Langseth var vinnare av Guld-
skrift och Björn Kusoffsky valdes in i Platinaakademien. 
Kycklingsstipendiet gick i år till Eva Wallmark, Rickard 
Beskow, Michal Sitkiewicz och Frida Siversen Ljung.  
Se fler vinnare på Guldägget.se

Guldägget

Volt och Hemglass belönades med Guldägg Årets Kycklingstipendiater

Delar av KOMM:s styrelse Skultuna är ny produktionspartner till Guldägget
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Kampanjen

Guldäggskampanjen, som togs fram av Volontaire 
syftade till att uppmärksamma representation och 
vem som får synas i svensk reklam. Genom att bjuda 
in och porträttera personer som inte brukar synas i 
reklamen ville vi få ett samtal kring normerna i svensk 
reklam. Kampanjen satt uppe i Hötorgets tunnelbana 
under en vecka och besöktes av Barn-, äldre- och 
jämställdhetsminister Åsa Regnér. Vem får synas? fick 
stort PR genomslag och uppmärksammades bland 
annat i Nyhetsmorgon och på Kulturnyheterna. 

Guldägget inspirerar på tre orter 

Under september bjöd Guldägget in till seminarier 
och boklansering i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Bland föreläsare fanns några av årets Guldäggsvin-
nare, trendspanare, forskare och experter. Däribland 
David Carlson, designstrateg, Kerem Yazgan, vd 
United Minds och Jonas Andersson Schwarz, inhouse-
forskare Forsman & Bodenfors. Årets bokomslag 
designades av Marie Wollbeck, cd och partner på BAS. 

Åsa Regnér, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister besökte utställningen  
i Hötorgets t-bana

Lucas Lima, art director på Volontaire presenterar kampanjen

Guldäggsvernissage hos Confetti i Borlänge

Andreas Stjärnhem, cd på Sticky Beat, föreläste på Guldägget Inspirerar i 
Stockholm
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Cannes Lions
 

Förbundet fanns på plats under kreativitetsfestivalen 
i juni och arrangerade svenskmingel tillsammans med 
partner Getty Images. Minglet är en återkommande 
samlingsplats för branschkollegor, kunder och stu-
denter.
   Totalt tog Sverige hem 24 lejon fördelat på tio olika 
byråer och Berghs School of Communcation utstågs 
för fjärde gången och andra året i rad till World’s best 
advertising school. 13 svenskar satt i år i juryn, vilket 
är rekord för tävlingen.  

Young Lions

KOMM & Getty Images arrangerade 
den svenska uttagningen till Young 
Lions. Tävlingen är för kreatörer upp 
till 28 år som jobbar på byrå och går 
ut på att utifrån en given brief från en 
ideell organisation ta fram ett bidrag. 
Årets ideella organisation var Diabe-
tesförbundet. Totalt fyra team fick 
representera Sverige. 
   På plats i Cannes nådde teamen 
stora framgångar. Linnéa Rinäs och 
Joseph Borenstein från Cohn & Wolfe 
tog hem guld i kategori PR och Ermir 

Peci och Kim Dion-Laplante från Essen International 
belönades med silver i kategori design. 

Eurobest & Young Creatives

Eurobest är Europas största kommunikationstävling. 
I år hölls tävlingen i Antwerpen, Belgien. Åtta svenskar 
satt i juryn, varav två som ordföranden. Två team fick 
också representera Sverige i Eurobest Young Creatives.

Teamen som fick representera Sverige i Young Lions Svenskmingel på Le Goeland. Staffan Lönner, vd 
Citypaketet tillsammans med Joseph Borenstein och 
Linnéa Rinäs från Cohn & Wolfe, vinnare i Young Lions
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Näringspolitiska samarbeten

Kreativ Sektor 

KOMM ingår i Kreativ Sektor som är ett näringspoli-
tiskt samarbete mellan fem branschorganisationer; 
ASFB Association of Swedish Fashion Brands, Data-
spelsbranschen, Film&TV-producenterna, KOMM 
och Musiksverige.
   Samarbetet presenterades i november på Liljeval-
chs i samband med en lunch där Närings- och inno-
vationsminister Mikael Damberg närvarade. Samti-
digt lanserade gruppen en nyskriven rapport med 
konkreta näringspolitiska förslag för att stärka 
Sveriges position internationellt. Genom att betona 
innehållsinnovation som en viktig förutsättning för 
fortsatt tillväxt- och exportpotential för Sverige vill 
Kreativ Sektor inleda en fördjupad dialog med reger-
ingen samt också svara på det intresse som visats. 
Mikael Damberg välkomnade samarbetet och rapporten 
som en viktig inlaga i arbetet med att konkretisera 
regeringens exportstrategi, där de kulturella och 
kreativa näringarna spelar en viktig roll. Ta del  
av rapporten och läs mer om samarbetet på  
kreativsektor.se

Svenska Institutet: More than Marketing

Svenska institutets utställning More than Marketing 
– Communicating the Swedish Way har under 2014-
2015 visats i Berlin, Paris och Buenos Aires. Utställ-
ningen belyser reklam som en ständigt närvarande 
del av vår kultur och som medverkar till att forma, 
bekräfta eller förstärka människors föreställnings-
världar och uppmärksammade sexuell läggning och 
socialt ansvar, men även den tidiga digitaliseringen 
och den kreativa höjden i svensk kommunikation. Det 
är första gången en större utställning om svensk 
kommunikation visas utomlands. More than marketing 
visade kampanjer från Amnesty International, För-
säkringskassan, ICA, IKEA, RFSU, Systembolaget, 
TCO och Volvo Trucks. Kurator bakom utställningen 
är Sara Kristofferson och KOMM har tagit plats i 
referensgruppen. Under 2016 visas utställningen bl a 
i Egypten och Colombia.

Linda Portnoff, vd Musiksverige, Johan Holmer, generalsekreterare Film&TV-Producenterna, Jessica Bjurström, 
vd KOMM, Per Strömbäck, talesperson Dataspelsbranschen, Emma Ohlson, generalsekreterare AFSB

Bilden är från Publicis Stockholms kampanj för 
Amnesty. Ämnet: Kvinnlig könsstympning
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100-wattaren
och Bengt Hanser-stipendiet

Den 4 december arrangerades den 
25:e upplagan av 100-wattaren. Galan 
ägde rum på Münchenbryggeriet i 

Stockholm, i år i form av en dagsfest med prisutdel-
ning, underhållning och mingel. Årets konferencier 
var Tilde de Paula. 

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 Michael Wolf, 
koncernchef på Swedbank.

Motivering: Modiga marknadschefer är nyckeln till 
banbrytande, effektiv kommunikation – men utan ett 
tydligt mandat från företagets högsta ledning är det 
svårt att göra skillnad. Framgångsrika företagsledare 
förstår kommunikationens möjligheter och träder själva 
fram när det behövs. Årets pristagare är en sådan 
företagsledare. Efter en tuff start i en bransch som är 

långt ifrån populär, har han lyckats vända både ekonomin 
och opinionen. Han har kopplat tillväxt till samhällsen-
gagemang, använt företagets muskler till att lyfta tunga 
frågor som ungdomsarbetslöshet och hushållens skuld-
sättning – hela tiden med framgångsrikt finansiellt 
resultat längs vägen. Bengt Hanser-stipendiet är pas-
sande nog uppkallat efter en vd, och delas denna gång 
ut till en annan. 

INGO och Barncancerfonden belönades med 100W i kategorin Långsiktigt för sin kampanj Utvecklingen av den blå stolen

Björn Rosén, kommunikatör på Swedbank tog emot stipendiet för Michael 
Wolfs räkning
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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 marknadskommunika-
tion. Förbundet är aktiv i stiftelsen, dels i opinions-
nämnden (ROn) där förbundsjurist Christina Nylan-
der är ledamot och i styrelsen med Hedvig Hagwall 
Bruckner som även sitter som ledamot i KOMM:s 
styrelse. 

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 samarbetsorgan inom det svenska näringslivet 
för marknadsrättsliga frågor, särskilt marknadsfö-
ringslagstiftningen.

ICC – International Chamber of Commerce
KOMM är medlemmar i ICC och även delaktiga i 
föreningens marknadsföringskommitté 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, revi-
sionsföretag och konsulter med internationella frågor 
utgör en betydande del av medlemskretsen.

The European Association  
of Communication Agencies

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 kontroversiella 
frågor som diskuteras på EU- nivå och utgör bl a ett 
viktigt bidrag i debatten kring OBA, generiska för-
packningar, fetma, alkoholproblematik, koldioxidut-
släpp 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 med-
lemsländernas insats finns ingen lobbying för mark-
nadsfrågor i Bryssel. Jessica Bjurström sitter sedan 
2014 i EACA:s styrelse.
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Styrelsen

Kansliet

Stående från vänster: Maria Liem Kardell, CFO, 3Kronor, Hedvig Zubor, managing director, Amore, Mattias Ronge, vd, Edelman 
Deportivo, Jacob Nelson, copywriter, Forsman & Bodenfors, Marie Rudolphie, vice vd, Identity Works, David Orlic, vice vd Volontaire, 
ordförande, Niclas Nilsson, vd, Guts & Glory, Anna Furberg, vd, Bolt, Charlotte Witte, partner, Prime, Michael Jäderlind, vd, 
Nansen, Jessica Bjurström, vd, KOMM. Sittande från vänster: Ronny Olovsson, pr director, Vinter, Hedvig Hagwall Bruckner, 
copywriter, King, Tove Langseth, senior kreatör & partner, DDB, Janne Björge, vd, Nine Yards

Saknas på bilden: Ylva Nestmark, Creative Director, Stendahls

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

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

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

Linda Nilsson, Kanslichef
Medlems- och partneransvarig 
08 679 08 13, linda@komm.se  

Valnämnden 2015–2016
Christina Knight, cd, INGO, Susanna Glenndahl Thorslund, projektledare, Forsman & Bodenfors, Magnus Wåhlsten, client partner 
och medgrundare, Great Works, Ulf Berlin, vd, Silver, Sara Leffler Morge, vd, Friends Agenda

Krister Hällgren, Ekonomi 
0708 58 11 09
krister@komm.se  

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

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

Utan spaning ingen aning, sa alltid min gamle huvud-
lärare på Berghs – behöver jag nämna att han var 
gammal officer? Det sas säkert en massa annat bra 
också men just de där orden har etsat sig fast för att 
de bakom sin snärtiga framtoning döljer ett så tungt 
allvar. Vi lever i en tid när tondövhet i agerande kan 
bli kostsamt så det gäller att ha koll. Och att ha 
bundsförvanter. Men låt mig få återkomma till det...
   Hela den här foldern är ju ögonblicksbilder av ett 
innehållsrikt år så jag tycker den tar hand om årsbe-
rättande väl. Det som saknas tycker jag är de varma 
orden från kvällen när vi tackade av tidigare ordfö-
randen Martner efter fyra intensiva år. Tack igen 
Gustav, för att du varit med och drivit och möjliggjort 
att vi kunna ömsa skinn mer än bara till namn. 
   Vi är en ny förbundskropp; KOMM. Ett starkt, 
välkänt företagarförbund för kommunikatörer oavsett 
disciplin. Vår närvaro efterfrågas i opinionen såväl som 

i näringspolitisk samverkan. 
Exempelvis har jag under året 
medverkat i olika dialogsamtal 
med riksdag och regering. Fler 
exempel: kunderna efterfrågar 
ARU-certifieringen i upphand-
lingarna och vårt sätt att ta ut 

Guldägget över året för att prata om kreativitet som 
vägen mot lönsamhet fungerar väl.
    2016 då? Visionen kring de tre pelarna är utstakad. 
Tack vår nye ordförande; David Orlic för att du till-
sammans med styrelsen så tydligt lagt upp de fasta 
rubrikerna som vi på kansliet sedan kan bygga agen-
da kring;

1.  Entreprenörskap & affärsutveckling. Vill vi bidra 
till genom våra analyser; Branschrapporten, löne-
statistik och Global förändringsrapport. Vi sätter 
också upp ett nytt Entreprenörsråd som ska fung-

era som en sorts mentor- och resursbank för de nya 
entreprenörerna inom vår bransch.

2.  Ledarskap & HR. Vi intensifierar det mycket upp-
skattade ALRT (Agency Leaders’ Roundtable) ett 
byråledarprogram som löper på ett år, läs mer om 
detta på sidan 8.

3.  Nätverk & Inspiration. Under 2016 har vi verkat  
på 12 orter i Sverige. Vi vill vara nära med både 
lärande och samlande evenemang. Ibland bara för 
medlemmar men ofta för hela branschen. Bl a är ju 
Guldägget vårt stora inspirationslok som genom 
vernissager i mars varje år lockar till sig nästan 
3.000 besökare från Skellefteå till Malmö. Men också 
genom vårt påverkansarbete i Almedalen och på 
internationella arenor för bland annat Cannes Lions.

Allt är inte spikat i detalj. Det får ge sig framöver när vi 
vet lite mer. Vi sitter i passagerarsätet och omvärlden 
styr, ibland med fruktansvärt hårda tag. Vi får åka med, 
lägga örat mot marken och agera efter dagsform. 
Hjälp oss med spaning så agerar vi med aning! 

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

Jessica Bjurström, vd
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Medlemsbyråer
0390 Communications
3Kronor
Abby Priest
Acne Advertising
Adamsky
Add Cream
Agency
Ajax Wonderland
Amore
AN D
Andersson & Jourdan Design
Andrén & Jungå Kommunikation
Animech
ANR BBDO
AOKI
AplusM
AWB
BERG
Bergström & Sund
Berlin Maneuver 
Berntzon Bylund
Big Hat
Blink
Blinkers Brands
Blomquist & Co
Blomquist Annonsbyrå
Blå Vision
Bold
Bolt Kommunikation
Brand Manual Sweden
Brand New Communication
Brandbergs
BrandEcho
Brandly
BrandReality
Brave Zone
Bravissimo
Bror Rudi Creative Systems
Bulldozer kommunikationsbyrå
BVD
Care of Haus
Carlsöö & Co Communication
CCJ Kommunikation
Cheil Nordic
Cohn&Wolfe
Colleague
Community Network
Confetti
Cordovan
CP+B Scandinavia
DDB Göteborg
DDB Stockholm
Dear Friends & Shout
Designkontoret Silver
Det
DGA
Doe Blomberg Gottberg

Dorian Mabb
Dragster
Dry Creative Projects
Edelman Deportivo
Edenvik
Ekros & Hultberg
Elixir International
Enestedt & Co
Essen International
ESTER
Eventum
Expoma Reklam
Eyes Wide Open
Falck & Co
FamiljenPangea
Family Business
Favör Reklambyrå
FCB Fältman & Malmén
FEW
Fireplace
Flatmate Web Agency
Food & Friends
Formsmedjan
Forsman & Bodenfors
Friends Agenda
Frosting Kommunikationsbyrå
Gappio
Garbergs
Garbergs Malmö
Garbergs Project
Global Happy People
go/communication
Golin
GoodRace Communication
Gracemill
Granath
Grand Public
Grandins Flying Circus
Graviz
Grayling
Great Works
Guts&Glory
Gyllström Kommunikationsbyrå
Halleluja
Hallå Reklam & Design
Happiend
Happy Forsman & Bodenfors
Happytear
Hasan & Partners Stockholm
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
Humbly
Hummingbirds
Identity Works
IK Stockholm
INGO
IPM Ulricehamn
JMW kommunikation
Jo Kommunikation
Jung von Matt
Jungrelations
JUNO
Jupiter Reklam
KAPI
Kasselring & Co
King
Klirr Stockholm
Kollo
Konovalenko Reklambyrå
Kontrapunkt Kommunikation
Krux & Co
Kurppa Hosk
Kärnhuset
Le Bureau
Lennandia Advertising
Liljedal Communication
Linderoths
Lindh & Partners
Lindqwist Kommunikationsbyrå
Lingua Franca
Lowe Brindfors
Lundberg & Co
Lupo Design
Löfgren branding
M&Co
Made to Order
Market Navigators
Markus Reklambyrå
Masscreation
Matador Kommunikation
Matter 
McBride
McCann Stockholm
MEC
Mecka
Minnesota Communication
Mobiento
Momentum Sverige
Morkman Reklambyrå
Mustasch
Mylla Reklambyrå
Myrén Film
Nansen
Navigator

Neumeister Strategic Design
Nine
Nine Yards
Nkel Kommunikation
Nollnio
nordengren ett
Norkay
Nowa Kommunikation
NY
Obeya
Occasion
Ohlsonsmith
Olsson & Per Design
Open Communications
Ord & Bild Reklambyrå
Partners Reklambyrå
Passion Lab
PCG Stockholm
Peacock
Perfect Fools
Pia K
Plan Sju Kommunikation
Planeta Design
Pluralis
Pluto Stockholm
Pool
Populate
Prime Pr
Priority
Prodigious
Projector
PROUD
R/GA Stockholm
R2 Reklambyrå
R3
Rapakallja
Raw Agency
RBK
Reagent Communication
Respekt Reklambyrå
Retailbyrån Workshop
Rietz
Right Thing United
Roi Division
Rudin & Co Reklambyrå
Ruth
Ryter Kommunikationsbyrå
Saatchi Saatchi
SCPGREY Göteborg
SE IDEA
Senioragency
Sitrus 
Solfeldt Kommunikation
Sommar
Sould
Soya
Spider Stockholm

Spitfire
Sprida
Stakston
Start Communication
Stendahls
Sticky Beat
Stockholm Design Lab
Stolpe
Stolt kommunikation
Studio JAG
Sturm & Drang Reklambyrå
Super Communication
Svensson
SWE
Sweetpop
Syre
Söder Reklambyrå i Stockholm
Söderhavet
TBWA
The Amazing Society
The Compadres
The Fan Club
The Studio
The Teem
The Viral Company
Think Happy Thoughts
Thorn Reklambyrå
To Be Frank
To Begin
TODAY
TR
Traffic
Tre Art Reklambyrå
Treativ Reklambyrå
Treehuggers Kommunikation
Valentin&Byhr
Vinter
Vitality 
Volley
Volontaire
Volt
WDO
WDW
Welcom i Göteborg
Westander
Workbox Communication
XXL Reklam och Kommunikation
Yay! Brand and Design Agency
Yellon
Youme Agency
Yours
Yra
Zellout
Åkesson Curry
Åkestam Holst
Åva Kommunikation


