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Kära läsare,

Året börjar lida mot sitt slut och 2018 har gett oss många 
händelser att blicka tillbaka på. I vår årsrapport, som landar i 
brevlådan i januari, sammanställer vi året som gått och blickar 
in i 2019.

Redan nu vill vi bjuda på några av höjdpunkterna från 
rapporten och julläsning för mellandagarna. Ta bl a del av 
intervjun med Ulla-Karin Barrett, ledamot i förbundets 
styrelse och varumärkesstrateg på The Fan Club som berättar 
om sina trendspaningar från Cannes Lions och Tobias Egge, 
chefsanalytiker från IRM som förklarar hur reklammarknaden 
sett ut under året och vad som kan förväntas av 2019. Vi lyfter 
också händelser som berikat året, bl a de processledda samtalen 
som ägt rum på 50 byråer runt om i landet, seminarium som 
diskuterat ålderism; byrå-och kundsamarbetet; digital balans 
samt byråträffar om upphandlings- och pitchklimatet. Missa 
inte heller krönikan från förbundsjurist Christina Nylander 
som summerar nyheter på juridikområdet.

Hela kansliet med Fredrik, Felicia, Jessica, Christina, Nicole 
och Peter passar på att tacka för året och ser fram emot 
fortsättningen.

Trevlig läsning!

Linda Nilsson, Tf vd

2018

FEBRUARI
Seminarium: CETA-Kanada. 
Trendspaning från årets byrå i 
Stockholm, Göteborg och Malmö. 

JANUARI
Seminarium i programmatiska 
medieköp. Pitchsamtal i 
Göteborg.

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

Almedalen: seminarier 
och panelsamtal.

AUGUSTI
Byråträff i Malmö. 
Pitchmöte i Göteborg.

NOVEMBER 
Turné: Cannes Lions 2018 i 
Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Seminarium om 
ålderism.

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

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

MARS
VARU-kurs. Guldäggsvernissager 
på 10 orter. Branschens samlade 
svar för sista briefen. Seminarium: 
Bättre affärer i offentlig sektor.

APRIL
Guldäggsgalan.

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

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

ETT URVAL AV EVENEMANG OCH  
AKTIVITETER FRÅN ÅRET SOM GÅTT

TRE FRÅGOR TILL ULLA-KARIN BARRETT,  
VARUMÄRKESSTRATEG THE  FAN CLUB OCH LEDAMOT I KOMMS STYRELSE

Seminarium på Meeting point i MalmöUlla-Karin Barrett, varumärkesstrateg  
The  Fan Club och ledamot i KOMMs styrelse

CANNES LIONS-VINNARNA  
PÅ TURNÉ

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

Vilka har varit de tre största trenderna 
under 2018?

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

Vilka aktörer stack ut under festival-
veckan?

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

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

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

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

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

Vilka medier har varit särskilt utstående?
– Förutom många digitala kanaler som online video, sociala 
medier och sökordsmarknadsföring som fortsatt visar stora 
ökningar, har även traditionella medier som utomhusreklam, 
radio och tv haft ett riktigt bra år. Vi ska komma ihåg att 
utomhus reklam och radio haft en period av tillväxt under flera år.

Hur ser prognosen ut för 2019?
– Allt pekar på en avmattning i konjunkturen och detta 
påverkar såklart annonsmarknaden. Det ser trots allt tämligen 
stabilt ut på reklammarknaden.

Tobias Egge, chefsanalytiker IRM

FÖRBUNDET ÖNSKAR EN  
RIKTIGT GOD JUL OCH  

ETT GOTT NYTT ÅR!

Christina Nylander, Förbundsjurist

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

KOMM gjorde vad som krävdes. Det vill 
säga vi ägnade all tillgänglig tid (kändes 
det som i alla fall) till att utbilda, för-
bereda och hjälpa medlemsföretagen 
inför ikraftträdandet av Dataskydds-
förordningen (GDPR) den 25 maj 2018. 
Redan hösten dessförinnan anordnade 
vi ett första seminarium med hundra-
talet deltagare, vilket även filmades för 
att alla medlemsföretag – oberoende 
av hemort – skulle ges möjlighet att till-
godogöra sig allt detta nya. Sen följde 
fördjupningskurser, utdelning av hjälpli-
nor, en uppsjö nya GDPR-anpassade 
avtalsmallar, checklistor, personupp-
giftsbiträdesavtal och en massa annat 
smått och gott  – ja, det var ingen hejd 
på GDPR- relaterade aktiviteter och 
insatser. Och vad som än bättre är – allt 
finns nu samlat på våra medlemssidor 
under en egen och särskild avdelning 
– GDPR Medlem (www.komm.se/med-
lemssidor/gdpr-medlem).
 Efter detta stålande GDPR-bad 
trodde man kanske att vi skulle förbli 
renskrubbade, åtminstone för ett tag. 
Men…nej, det kom mer. 
 I september röstade EU om det nya 
upphovsrättsdirektivet Copyright in the 

Digital Single Market (DSM-direktivet) 
vars syfte är en reformerad och mer 
harmoniserad upphovsrätt med en 
digital inre marknad med fri rörlighet för 
skyddade upphovsrättsliga verk på nätet. 
Direktivet innefattar bland annat de 
omtalade förslagen artikel 11 och artikel 
13 vars syfte är att stärka upphovsrätten 
inom EU, bland annat med det som ofta 
kallas för ”länkskatt” och innebär att 
utgivare har rätt till ersättning när deras 
innehåll delas. Om direktivet slutligen 
röstas igenom januari 2019 har alla 
medlemsländer därefter två år på sig 
för anpassning till egna nationella lagar.
 Men nästa ”lag-lott” (= roligt skämt 
om man är bevandrad i Ärvdabalken) 
skrapar vi redan den 1 januari 2019 då 
den nya Spellagen träder ikraft, samti-
digt som Lotterilagen upphör att gälla. 
Den nya lagen innebär att alla som 
agerar på den svenska spelmarknaden 
ska göra det med behöriga licenser 
och aktörer utan licens ska stängas 
ute. Höga krav på måttfullhet ska gälla 
vid marknadsföring av spel och bland 
annat ska bonusar och så kallade free-
spins få erbjudas enbart vid ett första 
speltillfälle. Det blir kriminaliserat att 
främja spel utan licens, exempelvis 
genom reklam.
 Lite positiv avslutningsfeeling vill 
jag sprida genom att berätta om de 
nya skyddsmöjligheterna för lite mer 
okonventionella varumärken från och 
med 1 januari. Då blir det möjligt att 
hos svenska Patent- och registrerings-
verket (PRV) skydda flera typer av 
varumärken än de klassiska ord- och 
figurmärkena. Dessa registrerings-
möjligheter har funnits på EU-nivå 
sedan hösten 2017 och har möjliggjort 

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

Med samtycke ;)
Christina Nylander
er alldeles egna förbundsjurist sedan 2005.

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

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