
 San n i n g Vi  är  är l iga och ödm juka ? vi  sätter  sanningen fr am för  personl ig- el ler  affär sm ässig 
egennytta.  

An svar stagan de Vi  hål ler  varandra ansvar iga ? var  och en tar  ansvar  oavsett  t i tel  el ler  posi t ion. 

Syf te Vi  ser  t i l l  at t  involvera al la våra in tr essenter  att  str äva m ot ett  gem ensam t m ål  ? vi  undviker  
kor tsik t iga vinster  som  kan r iskera långsik t ig fr am gång.  

  

In tegr i tet  Vi gör  vad vi  säger  att  vi  ska göra ? vår t  agerande överensstäm m er  m ed vad vi  säger.  

Nyf i k en het  Vi  utfor skar  och lyssnar  t i l l  ol ika perspek t iv ? al la synpunk ter  kan göra sk i l lnad.  

Tal l an ghan ter i n g Vi  belönar  hög m oral  ? vi  anstäl ler  och befordrar  i  en l ighet m ed vår t syfte och 
våra värder ingar.  

Öppen het   Vi  uppskattar  att  lära oss ? vi  t i l låter  oss att  vara sårbara och det är  natur l igt  att  in te ha 
al la svaren.  

  

Tr an spar en s Vi  undviker  dolda agendor  ? vi  är  tr ansparenta när  helst det är  m öjl igt .  

Respek t   Vi  r espek terar  varandra ? vi  uppm anar  t i l l  en öppen dialog genom  att  skapa ett  grönzons 
k l im at där  innovationer  t i l låts växa. 

För ståel se Vi f i r ar  våra fr am gångar  ? vi  er känner  och bearbetar  våra m isstag m ed öppet sinne, vi  
lära oss av båda perspek t iven.  

Tr ygghet  Vi  fördöm er  oet isk t beteende el ler  kor rupt agerande ? vi  skapar  en tr ygg m i l jö där  
är l ighet belönas utan r isk  för  bestraffn ing. 

Uppföl jn i n g Vi  har  defin ierat hur  vi  m äter  vår  prestat ion gentem ot vår t  värde och våra 
värder ingar  ? vi  m äter  båda.     

 Translat ed by: Pär Larshans, Chief Sustainability Corporate Responsibility & Public Affairs Officer Ragn-Sells AB     

TAP is a program of Trust Across America-Trust Around the World and its global Trust Alliance. 

    For more information contact Barbara Brooks Kimmel, CEO Barbara@trustacrossamerica.com

 

  

Prepared in collaboration with the Trust Alliance, the world?s largest group 
of trust scholars and practitioners, the Trust Alliance Principles (TAP) can be 
applied and practiced in any organization of any size. By adopting TAP, 
trust is built one person, team, project and organization at a time. 
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