
it’s a content agency



5 trender



1. Transparens



Gothia Towers & 
Räddningsmissionen



Allt fler aktörer 
ställer krav på 
transparens.



Transparens

•  Konsumenter vill veta ursprung. 

•  Allt hårdare krav på leverantörer.  

•  Obligatorisk hållbarhetsredovisning, nya lagkrav. 

•  Viktigt för offentlig finansiering och samarbeten. 

•  Krav från investerare.



2. Personlighet



IKEA Malmö & 
Yalla Trappan



Hellre personligt än 
perfekt.



Personlighet

•  Vi vill handla lokalt. 

•  Gärna småskaligt.  

•  Designat bara för mig. 



3. Värderingar





84 Lumber:  
The Entire Journey



Edeka, 
Hamburg





Värderingar blir allt 
mer värdefullt.



Värderingar

• Värdestyrda börsbolag har högre aktievärde. 

• Skillnad ökar till de värdestyrdas fördel.  

• Tesla värderas högre än Ford.



4. Förtroende



Edelman Trust 
varnar för 
galopperande 
förtroendekris.



Edelman Trust

• Lägre tro på regeringar, företag, NGO:s och media. 

•  Bara 15% svarar att ”systemet fungerar”.  

•  Oro för korruption, globalisering, personlig 
säkerhet, sociala värderingar, migration och snabba 
förändringar. 



Förtroende behövs

• Möjliggör demokrati och mänskliga rättigheter. 

•  Det viktigaste för ekonomisk framgång.  

•  En förutsättning för kommunikation. 





5. Engagemang



Inget företag når 
framgång utan 
förtroende och 
engagemang.



”Companies with a high level of trust 
among employees are the highest 
performers, beating the average 
annualized returns of the S&P 500 by a 
factor of three.”

Amy Lyman, The Trustworthy Leader



Engagemang

•  Engagerade medarbetare är dubbelt så effektiva. 

•  Högt engagemang ger hög lönsamhet.  

•  Medarbetarna motiveras allt mer av värderingar. 



Delade värderingar 
ger engagemang.

Jamil Zaki, Stanford



Jamil Zaki, Stanford

•  Vi anpassar våra värderingar efter gruppen. 

•  Belöningssystem aktiveras av delade värderingar.  

•  Delade värderingar ökar engagemang. 





Engagemanget ökar 
när någon visar oss 
förtroende.
Paul J. Zak, Harvard



Paul J. Zak, Harvard

•  The Moral Molecule; The Trust Factor. 

•  Belöningssystem aktiveras av förtroende.  

•  Oxytocin gör oss aktiva och generösa. 

•  Effekten kan skapas av berättande.





Paul J. Zak, Harvard

•  Klassisk saga: hjälte, problem, kamp, lösning . 

•  Huvudperson att identifiera sig med.  

•  Måste skapa verklig spänning. 

•  Får människor att vilja hjälpa till.


