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Varje onsdag om pr 
och marknadsföring 
! Vad vill du läsa om på Reklam? 
Tipsa oss:
E-post reklam@di.se

Ingvar Skeberg var prisbelö-
nad reklamköpare och vice
vd på AMF Pension när han
den 15 mars i år fick lämna
chefsjobbet efter avslöjandet
att han hade skyddat sina 
egna pensionspengar från ett
allmänt återtag. 

Under elva år var han AMF
trogen och han låg bland an-
nat bakom arbetet med Fors-
man & Bodenfors som gav en
Grand Prix i Cannes 2007. 

Nu är Ingvar Skeberg till-
baka i reklambranschen med
den egna byrån Clearly. En
verksamhet som han räknar

med ska växa sig stark de
kommande åren och få en
konsultstab på cirka 10 per-
soner. 

Samtidigt kliver han in
som managementkonsult i
den lilla uppstickarfirman
Occam, där han tidigare var
kund. 

”Förlorar stora pengar”
Han skräder inte orden när
han beskriver hur det slarvas
i relationen mellan byråerna
och beställaren. 

”Jag menar att svenska 
företag förlorar stora pengar

för att de är för dåliga på att
upphandla reklam- och pr-
byråer som underleverantö-
rer. Under min tid i kylan 
efter AMF-bråket djupinter-
vjuade jag cirka 60 personer
i ledande ställning. Den 
undersökningen ligger till
grund för min verksamhet i
Clearly. Jag kan konstatera att
svenska företag har alldeles
för många byråavtal, och det
leder till att de som reklam-
köpare får svårt att integrera
kommunikationen i verk-
samheten”, säger han. 

Slarv med uppföljningen
”Svenska företagsledare
måste ställa större krav på
mätbarhet. I dag slarvas det
mycket med uppföljningen
och många gånger kan man
fråga sig om företagen verkli-
gen får det de betalar för.” 

Själv hade Ingvar Skeberg

avtal med sju byråer under
sin tid som reklamköpare på
AMF. I dag anser han att det
var för många.

”Min erfarenhet är också
att vd inte är delaktig i byrå-
valet och hamnar därmed
utanför kommunikations -
arbetet. Det är djupt felaktigt
att högste chefen inte är med
i det arbetet. Dessutom mås-
te nivån på beställarna höjas
internt, så att man kan ta till
sig byråernas arbete fullt ut
och inåt i organisationen”, 
säger Ingvar Skeberg. 

Ingvar Skeberg är fortfa-
rande anställd i AMF Pension
och får inte åta sig några kon-
kurrerande uppdrag.

”Nej, jag vill inte ha något
nytt chefsjobb just nu. Jag 
vill satsa på min verksamhet”,
säger Ingvar Skeberg.
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Förre AMF-chefen 
sågar byråerna
AMF:s tidigare vice vd Ingvar Skeberg går
till attack mot landets  kommunikations -
byråer.

Efter en snopen sorti från pensionsjätten
inriktar han sig nu på att bygga upp en
egen verksamhet. 

”Företagen måste ställa större krav på mätbarhet”

SPAR INTE PÅ KRUTET. ”Svenska företag 
förlorar stora pengar för att de är för dåliga 
på att upp handla reklam- och pr-byråer som
underleverantörer”, säger Ingvar Skeberg, 
tidigare vice vd för AMF Pension. FOTO: JACK MIKRUT

Fortfarande 
chef på AMF
! Ingvar
Skeberg är for-
mellt fortfarande
anställd på AMF
Pension.
!Vice vd-lönen
på 185000 kro-
nor får han behål-
la i tolv månader.
Sedan vecklar 
en fallskärm värd
cirka 2,2 miljoner
kronor ut sig. 
!Dock ska han
betala tillbaka en
bonus på 1,1 Mkr
som kommer att
dras från utbetal-
ningen. 

Di FAKTA

DI kan i dag avslöja att Nordea
söker en ny reklambyrå för det
totala nordiska uppdraget värt
cirka 12 miljoner kronor årligen 
i byråarvode.

Svenska Waters Widgren 
TBWA riskerar därmed att för-
lora 6 Mkr i byråarvode. 

Huvudansvaret för Nordeauppdra-
get har sedan 2007 legat på den nors-
ka reklambyrån Try. Innan dess var
Nordea Ogilvy trogen under åren
2001–2007. 

I november meddelade Try plöts-
ligt att byrån ville säga upp avtalet
med Nordea. Try tänkte i stället inle-
da ett samarbete med konkurrenten
DNB Nor. Eftersom Try helt står utan
ett eget nordiskt nätverk har Norde-
as uppdrag i Sverige legat på nät-
verksbyrån Waters Widgren TBWA.

En mycket viktig kund
Arvodet för Nordeas nordiska upp-
drag är cirka 12 Mkr. Cirka hälften
utgörs av det svenska uppdraget. Det
gör Nordea till en av Waters Widgren
TBWA:s viktigaste kunder. 

”För Try blev
vi en alldeles för
jobbig kund att
sköta eftersom
de är en lokal
norsk byrå och
inte har de rätta
förutsättningar-
na att verka på
hela den nordis-
ka marknaden”,
säger Tomas
Björklund, avgå-
ende marknads -
chef på Nordea.

Efter en omorganisation har 
Tomas Björklund fått befattningen
CSR- (ansvarsfullt företagande) och
sponsringsdirektör. 

Till den nya organisationen har
finländaren Petri Nikkilä rekryterats
med titeln nordisk marknadschef.
Han är i dag affärsområdeschef för
Unilever i Sydafrika och tillträder sitt
nya jobb den 1 februari 2010. 

En helt ny byrå
Det blir Petri Nikkiläs uppgift att ta
det slutgiltiga beslutet om hur
Nordea ska gå vidare. Det troliga är
att banken söker en helt ny byrå, men
det finns också en chans att Waters
Widgren TBWA får hela uppdraget.

”Det kan gå åt bägge hållen. Wa-
ters Widgren TBWA har sedan tidi-
gare det nordiska uppdraget för vårt
affärsområde private banking. Men
vi behöver ha en nordisk byrå”, säger
Tomas Björklund. 

Enligt DI:s uppgifter har företrä-
dare från Nordea redan varit i kon-
takt med flera av de stora nätverks-
byråerna i Sverige. Företrädesvis
verkar Nordeas ledning extra intres-
serad av de reklambyråer som redan
i dag arbetar med en bank som kund. 
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Nordea söker
reklambyrå 
– för 12 Mkr

Tomas Björklund,
marknadschef
för Nordea.


