
Etik
Styrken ved at gøre det rigtige

Ethics Guide



At vælge

"Ved at forstå oplysningerne i denne 
vejledning og anvende dem, når 
behovet opstår, træffer du et bevidst 
valg om at sikre vores mangeårige 
tradition for integritet, samtidig med 
at du giver et reelt bidrag til vores 
fremtidige succes."

Succeser
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Til medlemmer af bestyrelsen, medarbejdervalgte medlemmer 
og medarbejdere:

De bedste globale virksomheder er afgørende. Med en klar fornemmelse af deres 
vision og mission, sætter de ambitiøse mål og går efter  dem. Succes er bevidst.

På samme måde har Eaton fået sit globale ry for integritet ved at prioritere etik 
højt. Vi plejer de rigtige værdier, og gør det klart, hvad vi forstår ved at handle med 
integritet og at gøre det rigtige.

Som en følge heraf er Eatons ry som en meget etisk virksomhed blevet en 
kraftfuld, kendetegnende egenskab. Ved fortsat at opfylde de høje forventninger 
vi stiller til os selv, beskytter vi en vigtig del af, hvad der gør os enestående 
succesfulde i kundernes, leverandørernes og medarbejdernes øjne. 

Eaton er forpligtet til at sikre, at du har den information, vejledning og de 
værktøjer, som du har brug for, for at forstå og opretholde Eatons etiske 
standarder for arbejdspladsen, selv når lokal praksis eller omstændigheder kan 
forplumre denne beslutning. Denne Etichs Guide er en vigtig del af denne 
forpligtelse. Fyldt med konkrete eksempler og klar, praktisk vejledning, definerer 
og understøtter den vores standarder for etisk adfærd i det daglige samspil med 
andre ansatte og eksterne interessenter.

Hos Eaton anser vi måden, hvorpå vi opnår vores resultater, som en vigtig 
målestok for succes. At gøre det rigtige er kernen i Eaton-brandet og en central 
søjle, hvorpå vores omdømme på markedet er opbygget. "Ved at forstå 
oplysningerne i denne vejledning og anvende dem, når behovet opstår, træffer du 
et bevidst valg om at sikre vores mangeårige tradition for integritet, samtidig med 
at du giver et reelt bidrag til vores fremtidige succes."

Craig Arnold 
Bestyrelsesformand og CEO
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Vi forstår, at vores evne til at nå vores 
præstationsmæssige målsætninger afhænger af,  
at hver enkelt af os accepterer vores kerneværdier:

Værdier

Kundeorientering — Vi gør vores kunder til fokus i alt, hvad vi gør.

Mennesker — Vi anerkender vores ansatte som vores mest værdifulde ressource.

Tillid — Vi har tillid til, at vi kan stole på, at andre gør det rigtige.

Respekt — Vi behandler hinanden med respekt og omtanke.

Værdighed — Vi respekterer andres stolthed og selvværd.

Integritet — Vi er ærlige og etiske.

Eatons
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Sundhed og sikkerhed
Vi er forpligtet over for alle 
medarbejderes trivsel.

Dygtighed
Vi stræber efter at være de bedste.

Ansvarlighed
Vi overholder vores forpligtelser.

Mangfoldighed
Vi værdsætter individuelle forskelle.

Kommunikation
Vi kommunikerer åbent og ærligt.

Det er vores overbevisning, at vi opnår "Dygtighed 
gennem mennesker", ved at skabe og opretholde en 
højtydende arbejdsplads. Vi fremmer høj ydeevne 
gennem Eaton filosofien, der omskaber vores 
grundlæggende værdier til vores ansvar for hinanden, 
for virksomheden, for vores kunder og andre 
interessenter.

Aflønning
Vi tilbyder konkurrencedygtig løn og 
personalegoder.

Læring
Vi lærer, vokser og forandrer os 
konstant.

Innovation
Vi værdsætter nye ideer.

Engagement
Vi er dedikerede til vores arbejde og 
engagerede i Eatons fremtid.

Miljø og lokalsamfund
Vi stræber efter at forbedre miljøet og 
vores lokalsamfund.
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Eaton Corporation forlanger, at alle medlemmer af 
bestyrelsen, medarbejdervalgte medlemmer og 
samtlige medarbejdere i Eaton, dets datterselskaber 
og associerede selskaber ("Eaton") i deres arbejde 
overholder de grundliggende principper for etisk 
adfærd, der omtales nedenfor.

Ethics
Code of
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 1.  Lovlydighed — Vi respekterer og overholder de love, regler og 
bestemmelser, der gælder for vore virksomheder verden over.

 2. Integritet mht. registrering og fremlæggelse af vore 
regnskabsresultater — Vi fører nøjagtigt og fuldstændigt regnskab 
med virksomhedens økonomi og aktiviteter, ligesom vi fremlægger 
fuldstændige, retvisende, nøjagtige og letforståelige regnskabsresultater på 
de rette tidspunkter. Vi har udviklet et system af interne kontroller, der skal 
bevare integriteten af vores regnskaber og andre oplysninger.

 3.  Respekt for menneskerettigheder — Vi viser respekt for 
menneskerettighederne og forlanger det samme af vore leverandører.

 4.  Levering af kvalitet — Vi har forpligtet os til at levere kvalitetsprodukter 
og -serviceydelser.

 5.  Etisk konkurrence — Vi opnår en konkurrencemæssig fordel gennem 
større indsats. Vi benytter os ikke af uetiske eller ulovlige 
forretningsmetoder.

 6.  Respekt for forskelligheder og retfærdig ansættelsespraksis 
— I vore aktiviteter verden over respekterer vi arbejdsstyrkens kulturelle 
forskelle, idet alle medarbejdere har lige adgang og nyder retfærdig 
behandling på grundlag af deres personlige indsats. Vi tillader ikke 
chikanerier eller diskrimination på arbejdspladsen.

 7.  Undgåelse af interessekonflikter — Vi undgår relationer og adfærd 
der kan tænkes at kompromittere vores dømmekraft eller føre til faktiske 
eller opfattede konflikter mellem vore personlige interesser og vores 
loyalitet over for Eaton. Vi udnytter ikke vores stilling hos Eaton til at opnå 
uretmæssige fordele for os selv eller andre. Vi deltager ikke i aktiviteter eller 
indgår i relationer, som konkurrerer med Eaton.

 8.  Beskyttelse af aktiver og oplysninger — Vi bruger Eatons 
ejendom, informationer og muligheder til Eatons forretningsformål og ikke til 
uautoriserede formål. Vi opretholder fortrolighed med hensyn til de 
informationer og medarbejderdata vi får af Eaton eller andre.

 9.  Handle med integritet — Vi hverken tilbyder eller accepterer 
bestikkelse eller returkommission. Vi hverken tilbyder eller accepterer gaver 
eller repræsentation af større værdi. Vi anvender en forretningspraksis, der 
er i overensstemmelse med vores etik og værdier.

10.  Salg til det offentlige — Vi overholder de særlige love, regler og 
bestemmelser der gælder for kontrakter med den offentlige sektor og 
relationer til personer i den offentlige sektor.

11.  Politiske bidrag — Vi giver ikke bidrag på Eatons vegne til politiske 
kandidater eller partier, selv i det omfang dette er lovligt.

12.  Miljø, sundhed og sikkerhed — Vi er forpligtet til at være en global 
leder mht. at beskytte vores medarbejderes sundhed og sikkerhed og 
beskytte miljøet.
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Indberetning — Underlagt lokal lovgivning kan enhver person åbent eller 
anonymt indberette eventuelle etiske betænkeligheder såvel som potentielle 
eller faktiske forseelser af juridisk eller økonomisk art, herunder bedrageri, 
regnskabs- og skattemæssige forhold, til Ethics and Compliance Office. 
Fortrolighed vil så vidt muligt blive opretholdt, i det omfang dette kan forenes 
med en forsvarlig undersøgelse af forholdet.

Disse indberetninger kan foretages med post, e-mail eller telefon som angivet 
nedenfor:

• Pr. brev: — Send breve til

 VP, Ethics and Compliance
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

• Pr. e-mail: — Send e-mail til Ethics@eaton.com eller brug webformularen på 
Global Ethics website, som der er adgang til gennem JOE (Eatons intranet) 
eller fra Eatons eksterne websted.

• Pr. telefon — Kontakt Ethics and Financial Integrity hjælpelinjen ved at ringe 
på 800.433.2774 fra USA og Canada. Fra alle andre lande ringes til nummeret, 
der er anført på din lokale Etik-plakat eller på Global Ethics websitet på JOE. 
Hjælpelinjen er gratis, og en flersproget repræsentant står til rådighed 24 timer 
i døgnet 7 dage om ugen.

• Flersproglig support — Hvis du foretrækker det, kan du skrive din 
indberetning på dit eget sprog til en af ovennævnte adresser, og vi vil 
oversætte dit brev eller e-mail.

Eaton tillader ikke nogen form for gengældelsesforanstaltninger over for en 
medarbejder, der indberetter en mistanke om etisk, juridisk eller økonomisk 
uhæderlighed, ligesom virksomheden ikke vil irettesætte nogen medarbejder for 
en indberetning foretaget i god tro. 
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Personligt ansvar 
Der påhviler ethvert medlem af bestyrelsen, medarbejdervalgte medlemmer 
samt enhver medarbejder et personligt ansvar for at gennemlæse, sætte sig ind i 
og overholde principperne i Eatons Code of Ethics. Underlagt lokal lovgivning, er 
overholdelse af disse principper en betingelse for ansættelse i virksomheden; 
hvis de ikke overholdes, vil der blive truffet disciplinære foranstaltninger, i værste 
fald med afskedigelse til følge.

Selskabets bestyrelse afgør, henholdsvis udpeger medlemmer af ledelsen til at 
afgøre, hvad der skal foretages i tilfælde af overtrædelse af vore etiske regler. 
Sådanne foranstaltninger skal have til formål dels, at modvirke overtrædelser og 
dels, at fremme overholdelsen af Code of Ethics.

Underlagt lokal lovgivning, har ethvert medlem af bestyrelsen, medarbejdervalgte 
medlemmer samt enhver medarbejder pligt til at gøre Eaton opmærksom på 
enhver aktivitet, der efter hans eller hendes vurdering krænker disse principper. 
Rapporter kan indgives til en foresat eller et andet medlem af ledelsen, eller 
Ethics og Compliance kontoret som nævnt ovenfor. Potentielle overtrædelser kan 
også indberettes til formændene for bestyrelsens audit- eller governance-udvalg, 
eller direkte til den samlede bestyrelse, via post C/O VP, Ethics and Compliance, 
der videresender rapporten.
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Introduktion

Formålet med denne "Ethics Guide" er at hjælpe alle 
Eaton-medarbejdere verden over til at sætte sig ind i 
og overholde vore etiske regler i deres daglige 
arbejde. Det er ikke hensigten at behandle hvert 
eneste etiske problem, men blot at give almindelig 
vejledning i at træffe etiske forretningsbeslutninger, 
og at oplyse hvor man kan få mere hjælp. Spørg din 
foresatte eller se på JOE, Eatons intranet, for den 
fulde ordlyd af virksomhedens politikker, der er 
omhandlet i denne vejledning.



Hvem skal overholde vores Code of Ethics?
Eaton-medarbejdere over hele verden
Der påhviler ethvert medlem af bestyrelsen, medarbejdervalgte medlemmer 
samt enhver medarbejder (under ét benævnt ”medarbejdere” i denne guide) et 
personligt ansvar for at gennemlæse, sætte sig ind i og overholde principperne i 
Eatons Code of Ethics.

Datterselskaber, associerede 
selskaber og andre 
virksomheder
Datterselskaber, associerede selskaber 
og andre virksomheder, som Eaton 
ejer en kontrollerende ejerandel i, har 
pligt til at overholde Code of Ethics.  
F.eks. forlanger vi, at et joint venture 
hvoraf Eaton ejer over 50 %, skal 
overholde vores Code of Ethics. 
Virksomheder, hvori Eaton har en 
ejerinteresse på mindst 10 %, vil blive 
opfordret til at overholde vores Code 
of Ethics, eller et lignende kodeks.

Andre parter 
I det relevante omfang gælder vore 
etiske regler også for enkeltpersoner 
og andre parter, der ansættes til at 
hjælpe eller levere serviceydelser for 
eller på vegne af Eaton. Herunder 
regnes alle løst tilknyttede ansatte, 
såsom underleverandører, 
virksomhedskonsulenter, leverandører 
af serviceydelser, vikarer mv.

Vi kræver at vore leverandører 
overholder "Eaton Supplier Code of 
Conduct" (Eatons adfærdskodeks for 
leverandører).

Vi tillader ikke tredjepart at gøre 
noget på vores vegne, som vi ikke 
selv må gøre.

 Spørgsmål

Q. Spørgsmål: Hvad hvis noget i 
min personlige overbevisning 
er i strid med Eatons etiske 
principper? 

A. Det er ikke Eatons hensigt at 
forsøge at ændre din personlige 
overbevisning. Men vi forventer, 
at du bruger Eatons etiske 
principper for din adfærd, når du 
gør forretninger på vegne af 
Eaton. Hvis du har spørgsmål 
om, hvorvidt du kan opfylde disse 
forventninger, så drøft din 
bekymring med din overordnede 
eller kontakt Ethics and 
Compliance kontoret.

13
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1Lovlydighed

Vi respekterer og overholder de love, regler og 
bestemmelser, der gælder for vore virksomheder 
verden over.



Respekt

Dit personlige ansvar
Som medarbejder i Eaton er du forpligtet til at overholde alle relevante love og 
offentlige regulativer, uanset hvor vi driver virksomhed. Hverken pres fra din 
overordnede eller krav på grund af forretningsforholdene vil undskylde dig fra at 
overholde lovgivningen. Det påhviler dig at rejse de spørgsmål du måtte have, og 
den tvivl du måtte nære, i forbindelse med en påtænkt fremgangsmåde, over for 
din foresatte eller at indberette dem til Ethics and Compliance kontoret.

Internationale regler om import- og eksportregulering
Eaton overholder gældende amerikanske og andre nationale love, forordninger og 
restriktioner med hensyn til im- og eksport af varer, tjenesteydelser, information 
og teknologi. Manglende overholdelse af sådanne krav udgør muligvis en 
forbrydelse, og straffen herfor kan f.eks. være bøder for Eaton og bøder og 
fængsel for den ansvarlige medarbejder. Det påhviler dig at kende til den 
lovgivning, der er relevant for dig og dit daglige arbejde, hvilket kan omfatte love i 
et andet land, end der hvor du selv arbejder.

Lokale love og sædvaner
Eftersom Eaton er en amerikansk virksomhed, er den underlagt amerikanske 
love. Eaton er også underlagt lovgivningen i de lande, hvor vi driver virksomhed. 
De lokale love i et land kan påvirke, hvordan vi driver forretning i et andet land. 
Mens du udfører Eatons forretninger, er det vigtigt, at du ikke blot forstår de 
lokale love, der gælder for dig i dit hjemland, men også ved hvordan du kan blive 
påvirket af lovgivningen i andre lande. Hvis du støder på en konflikt mellem disse 
lovgivninger, eller hvis du finder at lokale fremgangsmåder eller erhvervs- eller 
social praksis er i strid med disse love, må du søge hjælp.
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Eksempler

Forkert 
En medarbejder opdager, at en 
kunde fejlangiver procentdelen af 
lokalt indhold i Eaton-dele for at 
opfylde krav fra det offentlige. 
Medarbejderen gør intet, fordi 
han fortsat ønsker at gøre 
forretning med kunden.  

En forsendelsesmedarbejder 
bemærker, at et Eaton-produkt, 
der skal sendes til et fremmed 
land, har indbygget teknologi, der 
er underlagt restriktioner i 
henhold til lokal 
eksportkontrollovgivning. Hun 
finder ingen tegn på, at den 
nødvendige eksportlicens for 
denne teknologi er blevet 
indhentet. Hun stiller ikke 
spørgsmål ved forsendelsen, men 
lader den forsætte.

Rigtigt
En ledende medarbejder opdager 
at en forsendelse er ved at blive 
omdirigeret fra et godkendt 
bestemmelsesland til et land, der 
ikke er godkendt i henhold til 
amerikansk 
eksportkontrollovgivning, og 
standser forsendelsen.

Fejl i udstyret truer med at 
forsinke forsendelsen af 
produkter til en vigtig kunde. En 
løsning er at flytte produktionen til 
en anden Eaton fabrik, men det 
kræver forudgående godkendelse 
fra kunden, samt fra lokale 
skatte- og toldkontorer. Selvom 
levering forsinkes en uge, 
indhenter fabrikschefen og hans 
team de nødvendige 
godkendelser, før de flytter 
produktionen.

 Spørgsmål

Q. Jeg har mistanke om at en distributør sender Eaton-dele til et land, 
som jeg mener er underlagt sanktioner eller embargo i henhold til 
gældende eksportlovgivning. Hvad skal jeg gøre?

A. Forsendelse af produkter til lande underlagt sanktioner eller embargo, selv 
gennem en distributør, kan være ulovligt i henhold til eksportlovgivningen i 
mange lande, hvor Eaton gør forretning. De regler, der regulerer disse 
forsendelser, er meget komplekse, og det kræver en nøje gennemgang af de 
faktiske omstændigheder, for at fastlægge hvorvidt disse forsendelser er 
lovlige. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt Eaton-produkter bliver afsendt til et land, 
der er underlagt sanktioner eller embargo, eller før du foretager nogen form 
for transaktion, der kan omfatte et land underlagt sanktioner eller embargo, 
skal du med det samme kontakte den juridiske afdeling for at få hjælp.

Q. Nogle gange er vores standarder og politikker mere strikse end de 
lokale love i mit land. Hvorfor skal vi gå ud over, hvad der kræves af 
den lokale lovgivning?

A. Eaton er forpligtet til at gøre det rigtige, hvilket betyder, at vi gør det rigtige, 
selvom det er mere restriktivt end de lokale love, eller hvis lokale skikke 
eller forretningspraksis tillader en anden tilgang.
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2 Integritet mht. 
registrering og 
fremlæggelse af vore 
regnskabsresultater

Vi fører nøjagtigt og fuldstændigt regnskab med 
virksomhedens økonomi og aktiviteter, ligesom vi 
fremlægger fuldstændige, retvisende, nøjagtige og 
letforståelige regnskabsresultater og andre 
rapporter. Vi har udviklet et system af interne 
kontroller, der skal bevare integriteten af vores 
regnskaber og andre oplysninger.
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Præcision

Medarbejderne:

19

• Skal sikre sig at de regnskabsbøger, optegnelser og dokumenter som de har 
ansvaret for, giver et nøjagtigt billede af transaktionerne, samt at de er i 
overensstemmelse med godkendt regnskabsskik og Eatons interne 
kontrolsystem.

• Må aldrig forfalske noget dokument eller give vildledende oplysninger om 
nogen transaktion. 

• Skal følge Eatons politik mht. opbevaring af dokumenter.



 Spørgsmål

Q. Hvad er nogle eksempler på forretningspapirer?
A. Forretningspapirer kan være elektroniske eller papirdokumenter, herunder:

• Optegnelser over arbejdstimer.
• Testrapporter.
• Miljø-, sundheds- og sikkerhedsrapporter.
• Omsætnings- og omkostningsdata.
• Finansielle rapporter.
• Udgiftsrapporter.
• Produktoplysninger.
• Kvalitetsrapporter, og
• Optegnelser over uddannelsesmæssige kvalifikationer eller arbejdshistorie.

Q. Hvilke konsekvenser kan det få at indberette urigtige oplysninger om 
virksomheden?

A. Afgivelse af falske oplysninger om kvalitet, test, varelager, finansielle eller 
andre rapporter af denne art kan føre til disciplinære foranstaltninger, i 
yderste konsekvens afskedigelse. Denne adfærd kan også skade vores 
omdømme og føre til civilt eller strafferetligt ansvar for medarbejderen og 
virksomheden.

Q. En af mine kollegaer har rapporteret nogle vigtige testresultater forkert, 
hvilket kan resultere i alvorlige produktfejl.  Hvordan kan jeg gøre 
opmærksom på dette problem uden at risikere mit forhold til min kollega?

A. Afhængig af omstændighederne, bør din overordnede eller personaleafdelingen 
kunne undersøge, hvad der skete, uden at afsløre din involvering. Hvis du ikke 
føler dig tryg ved at tage emnet op med dine lokale overordnede, kan du 
rapportere dine bekymringer til Ethics and Compliance kontoret.

Q. Min nye kollega har ikke den erfaring, han beskrev i sin ansøgning. Da 
jeg spurgte ham om det, sagde han, at han overdrev sin arbejdserfaring 
for at få jobbet. Han siger, at det ikke er vigtigt, så længe han beviser, 
at han kan klare jobbet. Har han ret?

A. Nej. Medarbejdere der overdriver deres arbejdserfaring eller afgiver urigtige 
oplysninger om deres uddannelse, kan underlægges disciplinære 
foranstaltninger, i yderste konsekvens afskedigelse. Ansatte der afgiver urigtige 
oplysninger om deres arbejdserfaring, kan være villige til at forfalske andre 
dokumenter. Desuden er det ikke fair over for de andre som søgte jobbet.

Q. En af mine kolleger bad mig om at godkende en faktura for 
tjenesteydelser, der ikke var blevet udført. Hvad skal jeg gøre?

A. Hvis du godkender denne faktura, velvidende, at vi ikke har modtaget 
tjenesterne, har du lavet en falsk indberetning. Hvis betalingen sker som et 
resultat af din godkendelse, kan det blive betragtet som tyveri. Snak med 
din kollega om dine bekymringer. Hvis du ikke er tryg ved at gøre dette, skal 
du kontakte din overordnede, lokale økonomiansvarlige eller Ethics and 
Compliance kontoret om, hvad der videre skal gøres.
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Eksempler
Forkert 
For at opfylde salgsmål beder en 
fabrikschef en controller om, at 
registrere et stort salg på den 
sidste dag i indeværende kvartal, 
selvom ordren ikke sendes før to 
dage senere.

En salgskonsulent indsender 
falske kvitteringer sammen med 
sin rejseafregning for måltider 
hun ikke deltog i.

En medarbejder erfarer, at en 
kunde truer med at sagsøge 
firmaet for en produktfejl, og 
sletter alle sine beskeder, der 
sætter spørgsmålstegn ved 
produktets testresultater.

En salgschef betaler for en tur til 
Disney World for en kundes 
familiemedlemmer, og registrerer 
udgifter til turen som 
produktudviklingsudgifter.

Rigtigt
En medarbejder bliver bedt af sin 
overordnede om at ændre 
detaljerne i en skadesanmeldelse. 
Medarbejderen føler sig utilpas 
ved at foretage ændringerne, og 
spørger en anden overordnet om 
råd.

En ny medarbejder opdager, at 
hans kollegaer regelmæssigt 
indberetter arbejdstimer forkert 
på deres timesedler og er 
bekymret over, at denne praksis 
er almindeligt kendt og accepteret 
på fabrikken. Han ønsker ikke at 
tage det op med sin lokale 
overordnede, så han kontakter 
Ethics and Compliance kontoret, 
for at diskutere denne praksis. 

Da en medarbejder påpeger en 
væsentlig fejl i en 
lageroptællingsrapport, 
indrømmer hendes overordnede 
fejlen, og takker hende for at have 
påpeget den, og indsender den 
rettede rapport.

En medarbejder erfarer, at en 
kunde sætter sin lid til 
produktspecifikationer fra en 
forældet produktmanual i 
forbindelse med et indkøb. Hun 
underretter øjeblikkeligt kunden 
om fejlen.
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Respekt for 
menneskerettigheder

Vi viser respekt for menneskerettighederne og 
forlanger det samme af vore leverandører.

3
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Som en del af verdenssamfundet respekterer Eaton den enkeltes værdighed, 
samfundets behov og miljøets sårbarhed. Eaton har en lang tradition for social 
ansvarlighed, som er noget fundamentalt for vores måde at drive forretning på.

Menneskerettigheder
Vi anerkender, at mange uafhængige organisationer og kommissioner har 
foreslået væsentlige internationale forordninger om menneskerettigheder, såsom 
FNs Global Compact, verdenserklæringen om menneskerettigheder, den 
internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og den 
internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Disse 
forordninger følger generelt de principper, at virksomheder bør respektere og 
støtte identificerede menneskerettigheder, og at de ikke bør deltage i krænkelser 
af menneskerettighederne. Hos Eaton er disse vigtige principper integreret i 
vores kerneværdier og regulerer den måde, vi opfører os på hver dag, samt hvad 
vi kræver af vores leverandører. Vi er også medlem og deltager stolt i Global 
Reporting Initiative, som er en af verdens mest udbredte rapporteringsmodeller 
for indsatsen inden for områder som menneskerettigheder, 
arbejdstagerrettigheder, miljø, korruptionsbekæmpelse og god 
virksomhedsadfærd.

Børnearbejde
Vi beskæftiger ikke børnearbejdere. Vi definerer et barn som enhver under 16 år. 
Hvis den lokale lovgivning er mere restriktiv end vores politik, overholder vi den 
lokale lovgivning. Men selv hvor loven tillader os at beskæftige personer under 
16 år, gør vi det ikke.

Tvangsarbejde
Vi forbyder brug af al tvungen arbejdskraft, slaver og strafarbejdere.

Aflønning
Vi sørger for at lønninger og medarbejdergoder mindst opfylder lovens krav, og er 
konkurrencedygtige i almindelighed i de lande, hvor vi driver virksomhed.

Mangfoldighed
Vi anvender metoder der fører til integrering af alle medarbejdere og lige 
beskæftigelsesmuligheder for personer med de samme kvalifikationer. Vi 
bestræber os på at skabe et miljø, hvor alle, uanset kulturel baggrund, køn, race, 
religion, hudfarve, etnisk baggrund, alder, nationalitet, seksuel orientering, 
handicap eller social position, kan nå deres fulde potentiale og bidrage fuldt ud 
hver eneste dag.
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Arbejdsmiljø
Vi bruger Eatons filosofi til at udtrykke vores tro på opnåelse af fremragende 
resultater gennem mennesker, baseret på den fundamentale tro på, at alle 
medarbejdere ønsker at bidrage med deres bedste, og at gøre det rigtige. Vi 
baserer vores politikker, praksis og beslutninger på disse grundlæggende 
filosofiske udsagn:

• Vi er engageret i alle medarbejderes trivsel.
• Vi stræber efter at være de bedste under udførelsen af vores arbejde.
• Vi værdsætter individuelle forskelle.
• Vi kommunikerer åbent og ærligt.
• Vi tilbyder konkurrencedygtig løn og personalegoder.
• Vi lærer, vokser og forandrer os konstant.
• Vi værdsætter nye ideer.
• Vi er dedikerede til vores arbejde og engagerede i Eatons fremtid.
• Vi stræber efter at forbedre miljøet og vores lokalsamfund.

Vi mener, at alle medarbejdere bør behandle hinanden og alle de kommer i 
berøring med i deres arbejde, med værdighed og respekt.

Vi bestræber os på at opretholde et arbejdsmiljø, der er fri for al indflydelse af 
uønskede stoffer, herunder narkotika, tobak og alkohol. 

Vi giver medarbejderne et arbejdsmiljø baseret på tillid, hvor de kan stille 
spørgsmål, give feedback, rapportere bekymringer og deltage aktivt i 
beslutningsprocessen. 

Hvor medarbejdere er repræsenteret af fagforeninger eller samarbejdsudvalg, 
følger Eaton lokal lovgivning i samarbejdet med deres repræsentanter.

Leverandører
Vi kræver at vore leverandører overholder "Eaton Supplier Code of Conduct" 
(Eatons adfærdskodeks for leverandører).

Medborgerskab
Vi støtter de samfund, hvor vi befinder os og arbejder. Som gode 
virksomhedsborgere søger vi at forbedre livskvaliteten gennem støtte til 
uddannelse, sundhedsvæsen og andre offentlige tjenester, udvikling af 
lokalsamfundet og andre lokale initiativer hvor vi driver forretning, samt ved at 
tilskynde vore medarbejdere til frivilligt at deltage i sådanne initiativer.
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 Spørgsmål

Q. Vores kunder og leverandører spørger nogle gange, om Eaton støtter 
FNs Global Compact og andre forordninger vedr. menneskerettigheder. 
Hvad skal jeg svare?

A. Giv dem en kopi af vores Ethics Guide eller henvis dem til vores eksterne 
website for en elektronisk kopi af guiden. Hvis du bliver bedt om at svare i 
en undersøgelse om disse emner, så bed den juridiske afdeling om 
vejledning.

Q. Jeg bliver utilpas, når min skifteholdsleder fortæller vittigheder om 
etnicitet og nationalitet. Hvad skal jeg gøre?

A. Ideelt set, er det bedste at fortælle din overordnede, at vittighederne gør dig 
utilpas, og bede ham om at stoppe. Hvis du ikke har lyst til at gøre dette, så 
tag sagen op med personaleafdelingen.

Q. Hvordan drager Eaton fordel af forskellighed?
A. Vores succes afhænger af vores evne til at tiltrække de allerbedste 

kandidater fra den globale, tværkulturelle talentmasse. Ved at værdsætte 
individuelle forskelle, drager vi fordel af unikke muligheder, der leder til 
innovative ideer og bedre beslutninger.

Q. Vores statsejede joint venture partner vil ikke godkende kvindelige 
kandidater, som vi har indstillet til nøgleposter. Bør vi i fremtiden 
stoppe med at anbefale kvinder til disse poster? 

A. Nej. Udelukkelse af kvinder fra vores anbefalede kandidater vil give det 
indtryk, at vi bifalder diskrimination. Ved at fortsætte med at anbefale de 
bedste kandidater baseret på merit, forstærker vi vores engagement i at 
ansætte de bedste personer, uanset deres køn.
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Q. Min nye overordnede er meget skræmmende, og hun ydmyger mig 
nogle gange foran mine kollegaer. Det er muligvis blot hendes stil, men 
det påvirker min moral. Er der noget jeg kan gøre?

A. Hvis du føler, at du ikke bliver behandlet på en professionel måde, så snak 
med din overordnede om, hvordan hendes opførsel påvirker din moral. Hvis 
du ikke har lyst til at gøre dette, så tag sagen op med en anden overordnet 
eller personaleafdelingen.

Q. Jeg har grund til at tro, at en af vores vigtigste leverandører behandler 
sine ansatte dårligt, ved at udsætte dem for farlige arbejdsbetingelser. 
Bør jeg være bekymret? 

A. Vores ry for at gøre det rigtige kan lide skade som følge af vores 
forretningspartneres handlinger. Indberet dine bekymringer til din 
overordnede, så Eaton kan beslutte, hvad der skal gøres.
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Eksempler

Forkert
Medarbejdere gør grin med en 
kollega på grund af hans seksuelle 
orientering. 

En kvindelig ansat får lavere løn 
end en mandlig kollega, 
udelukkende på grund af hendes 
køn.

Rigtigt
En kvinde søger en stilling som 
maskinværktøjstekniker, en stilling 
der altid har været besat af 
mænd. Kvinden tages i 
betragtning til jobbet, 
udelukkende ud fra sine 
kvalifikationer. 

Det opdages at en leverandør 
benytter børnearbejde til at 
fremstille dele til Eaton. Eaton 
skifter til en anden leverandør, 
selvom omkostningerne er højere.



Levering af kvalitet

Vi har forpligtet os til at producere kvalitetsprodukter 
og levere kvalitetsserviceydelser.

4
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Dygtighed

Kvalitet er hjørnestenen i vores forpligtelse over for vore kunder og er afgørende 
for vores konkurrencedygtighed. Vores satsning på kvalitet vil sige at:

• Vi prioriterer kvalitet højt i vort daglige arbejde og fokuserer på løbende 
forbedring.

• Vi konstruerer, indkøber materialer og fremstiller vore produkter med 
henblik på, at de mindst skal opfylde vore kunders forventninger.

• Vi leverer vores serviceydelser med fokus på innovation og kundens 
behov.

• Vi sørger for, at alle nødvendige eftersyn og test udføres, og at alle 
optegnelser er fuldstændige, nøjagtige og sandfærdige.

• Vi konstruerer vore produkter således, at de overholder alle relevante 
offentlige standarder og krav, og udfører regelmæssigt test for at sikre 
løbende overholdelse.

• Vi stræber efter at nå slutmålet, nul defekter og nul fejl.  
• Vi er hver især forpligtet til at følge de kvalitetspolitikker, -metoder og 

-procedurer der gælder for vort arbejde.

 Spørgsmål

Q. En leverandør tilbagekalder dele fra en tidligere forsendelse, fordi de 
ikke opfylder specifikationerne. Produkterne, der indeholder disse dele, 
er allerede blevet afsendt, men min overordnede siger, at vi ikke 
behøver at underrette vores kunder, fordi det er leverandørens problem. 
Det lyder ikke rigtigt for mig, men jeg er ikke sikker på, om jeg skal sige 
noget. Hvad skal jeg gøre?

A. Hvis du har betænkeligheder vedr. et produkts sikkerhed eller 
kvalitetsspørgsmål, skal du ikke holde det for dig selv.  Selvom vi hver især 
er ansvarlige for vores egne handlinger, betyder vores fælles forpligtelse til 
integritet, at vi giver vores mening til kende, når vi har en bekymring eller 
tror, at vi bliver bedt om at gøre noget, som vi mener er forkert.

Q. Hvordan kan jeg være ansvarlig for kvaliteten, når der er så stort et pres 
for at gøre, hvad der skal til for at levere produktet til tiden?

A. Vores ry for kvalitet er meget vigtigt. Selv om vi alle er nødt til at gøre, hvad 
det kræver at overholde deadlines, betyder dette aldrig, at vi forventer, at du 
løber en risiko eller skyder genvej, når det gælder kvalitet. Hvis du føler 
denne form for pres, så tal med din overordnede eller kvalitetschefen for dit 
område. Hvis du ikke føler, at du kan gøre dette, så kontakt Ethics and 
Compliance kontoret.
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Eksempler

Forkert 
En råvarechef, der arbejder på et 
indkøbsprojekt, bemærker, at en 
foreslået leverandør ikke har 
opnået en acceptabel score ved 
vurdering af kvalitetssystemet. 
Eftersom han står over for en 
deadline, ignorerer han manglen 
og tilføjer leverandøren til listen 
over godkendte leverandører.  

En produktionsmedarbejder 
bemærker, at en 
fejlefterprøvningsenhed, der 
kræves af kunden, ikke fungerer. 
Han kontakter sin overordnede og 
får at vide, at enheden ikke er så 
vigtig igen. Modstræbende går 
medarbejderen tilbage til arbejdet, 
og produktionen forsætter.

Rigtigt
En medarbejder bliver bedt om at 
ignorere trin i den globale 
indkøbsproces for hurtigt at tilføje 
en ny leverandør. Før han gør 
dette, og uden frygt for 
repressalier, spørger 
medarbejderen de lokale kvalitets- 
og indkøbsansvarlige, om det er i 
orden.

En skifteholdschef bemærker, at 
han er ved at løbe tør for en 
bestemt skrue. En lidt kortere 
skrue med samme 
gevindstørrelse bruges på en 
tilstødende produktionslinje. Fordi 
han kender betydningen af 
produktet for kunden, beder 
skifteholdschefen produktions- og 
kvalitetsteknikerne, som er 
ansvarlige for denne linje, om at 
evaluere brugen af den kortere 
skrue, træffe beslutning om 
relevante valideringstest, og 
udfylde loggen for ændringer i 
produktionen, før den alternative 
skrue bruges i produktion.
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Etisk konkurrence

Vi opnår en konkurrencemæssig fordel gennem større 
indsats. Vi benytter os ikke af uetiske eller ulovlige 
forretningsmetoder.

5
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Medarbejdere i marketing, salg, indkøb og virksomhedsovertagelse må være 
særligt opmærksomme på den gældende monopollovgivning og andre relevante 
love og bestemmelser. Det samme gælder de medarbejdere der deltager i 
brancheforeninger og organisationer til fastsættelse af bench-marks eller 
industristandarder.

Etisk optræden over for konkurrenter
Medarbejderne skal undgå følgende:

• Diskussion af følgende emner med en konkurrent: priser, omkostninger, 
produktion, kapacitet, produkter og serviceydelser, tilbudsmetoder, 
salgsområder, distributionskanaler, leverandører, kunder og andre 
forretningsanliggender af privat karakter;

• Brug af metoder der udelukker konkurrencen på markeder, hvor 
selskabet er markedsførende, herunder salg under 
marginalomkostninger og andre aggressive metoder, der har det resultat 
at konkurrencen udelukkes;

• Brug af, eller tilskyndelse af andre til at bruge, upassende metoder til 
fremskaffelse af en konkurrents forretningshemmeligheder, herunder 
tyveri, uretmæssig fjernelse, kopiering, bedrageri mv.;

• Forsætlig brug af en konkurrents forretningshemmeligheder;
• Negativt salg, nedsættende omtale af konkurrenter og udspredelse af 

falske rygter.

Uden at konsultere Etons juridiske afdeling og behørig bemyndigelse fra rette 
ledelsesniveau må medarbejderne ikke foretage sig følgende:

• Forhandle med konkurrenter om fusioner, overtagelser, dannelse af joint 
ventures eller aftaler om fælles indkøb, markedsføring eller udvikling;

• Benchmarking sammen med konkurrenter;
• Deltage i fastsættelse af industristandarder eller 

brancheforeningsaktiviteter sammen med konkurrenter; eller
• Udveksle oplysninger med konkurrenter.

Etisk behandling af kunder
Uden forudgående godkendelse af Eatons juridiske afdeling må medarbejderne ikke:

• Kræve at en kunde sælger eller udlejer et Eaton-produkt eller en 
serviceydelse til eller over en vis pris;

• Kæde salg eller udlejning af et Eaton-produkt eller en serviceydelse 
sammen med køb/leje af et andet Eaton-produkt eller serviceydelse;

• Indgå en eneaftale med en kunde;
• Begrænse det område hvor en kunde må videresælge/udleje produkter/

serviceydelser fra Eaton;
• Lægge grænser for, hvem kunderne kan videresælge/udleje et produkt 

eller en serviceydelse til;
• Diskriminere mellem konkurrerende kunder med hensyn til priser/

rabatter på ens produkter.
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 Spørgsmål

Q. Kan jeg søge en stilling hos en konkurrent for at lære om deres nye 
produkter?

A. Nej, indhentning af hemmelige produktinformationer ved at fortegne dine 
hensigter er forkert og potentielt ulovligt. Indsamling af offentligt 
tilgængelige oplysninger om vores konkurrents produkter er 
hensigtsmæssigt, når det gøres lovligt og professionelt. Hvis du har 
spørgsmål om, hvordan du kan samle denne type forretningsmæssige 
efterretninger, skal du kontakte juridiske afdeling for rådgivning.

Q. En ansat hos en potentiel ny kunde har tilbudt at give Eaton en stor 
ordre, hvis jeg accepterer at levere en generator til hans hjem. Jeg 
ønsker ikke at miste denne forretning, eller ordren.  Hvad skal jeg gøre?

A. Giv ham ikke generatoren. Det ville være en form for bestikkelse, det er 
ulovligt i de fleste lande, og det er imod Eatons 
korruptionsbekæmpelsespolitik. Mind den ansatte om fordelene ved at gøre 
forretninger med Eaton, og overvej om der er andre på kundens team, der 
kan beslutte, at vores tilbud er det mest fordelagtige.

Q. En af mine kollegaer giver undertiden falske oplysninger om vores 
konkurrents produkter til kunderne. Han hævder, at kunderne ved, at 
han overdriver for at sælge, men jeg synes at det er upassende. Hvad 
skal jeg gøre?

A. Mind først din kollega om, at en af de måder vi bygger langvarige relationer 
på, er gennem gensidig respekt og tillid. Vi vinder ordrer gennem større 
indsats og ved at være ærlige i vores produktdiskussioner. Hvis du ikke har 
lyst til at tale med din kollega om dette, så tag sagen op med din 
overordnede eller personaleafdelingen.

Q. Jeg har et godt forhold med venner, der arbejder hos vores 
konkurrenter. Er der noget galt med at have lejlighedsvise diskussioner 
om, hvad der sker på markedet?

A. Undgå samtaler eller aktiviteter med dine venner, der kan opfattes som 
upassende, eller som kan føre til beskyldninger om 
konkurrencebegrænsende aktiviteter. Samtaler om forretninger med 
konkurrenter kan betragtes som aftaler mellem konkurrenter om ulovligt at 
skade konkurrencen.

Q. Min nabo har lige mistet sit job hos en af vores vigtigste konkurrenter. 
Må jeg stille ham spørgsmål om deres produkter, nu hvor han ikke 
arbejder der længere?

A. Før du stiller spørgsmål, skal du sikre dig, at din nabo forstår, at du ikke 
beder om oplysninger, der er hemmelige, eller som er dækket af en 
fortrolighedserklæring med hans tidligere arbejdsgiver.
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Etisk behandling af leverandører
Uden forudgående godkendelse af Eatons juridiske afdeling må medarbejderne ikke:

• Kæde købet af et produkt eller en serviceydelse sammen med modsalg 
af et produkt eller en serviceydelse;

• Indgå en eneaftale med en leverandør;
• Indgå i nogen form for indkøbs-gruppe eller fælles indkøbsorganisation.



Eksempler

Forkert 
En overordnet godkender en 
aftale med to konkurrenter om 
den prisstigning, der skal tilbydes 
kunderne.  

En nystartet medarbejder hos 
Eaton bruger sit gamle kodeord til 
at få adgang til sin tidligere 
arbejdsgivers hjemmeside for at 
se fortrolige data.

Rigtigt
En marketingchef deltager i et 
møde i brancheforeningen, og 
diskussionen falder på hvordan 
man kan kontrollere priserne på 
markedet. Han siger at 
diskussionen er upassende, og 
forlader mødet.

En ny ingeniør er til jobsamtale 
hos Eaton. Han har tidligere været 
ansat hos en konkurrent og 
beskriver sit arbejde på et nyt 
produkt, der kunne være af stor 
interesse. Den tekniske leder 
beder ham om at holde 
konkurrentens specifikationer for 
sig selv.
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Respekt for 
forskelligheder  
og retfærdig 
ansættelsespraksis

Vi respekterer arbejdsstyrkens kulturelle forskelle, idet 
alle medarbejdere har lige adgang og nyder retfærdig 
behandling på grundlag af deres personlige indsats.  
Vi tillader ikke chikanerier eller diskrimination på 
arbejdspladsen.

6
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Vi bruger Eatons værdier til at udtrykke vores tro på opnåelse af fremragende 
resultater gennem mennesker.

Vi fostrer et inkluderende miljø, som respekterer individuelle forskelle og 
værdsætter de unikke muligheder, der leder til innovative ideer og bedre 
beslutninger. 

Vi mener, at alle medarbejdere bør behandle hinanden og alle de kommer i 
berøring med i deres arbejde, med værdighed og respekt.

Vi er forpligtet til at anvende en praksis, som fremmer lige 
beskæftigelsesmuligheder for kvalificerede personer.

Vi bestræber os på at skabe et miljø, hvor alle, uanset kulturel baggrund, køn, 
race, religion, hudfarve, etnisk baggrund, alder, nationalitet, seksuel orientering, 
handicap eller social position, kan nå deres fulde potentiale og bidrage fuldt ud 
hver eneste dag.

Inkluderende
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 Spørgsmål

Q. Min arbejdsleder virker som om han favoriserer mine kollegaer, fordi de 
har den samme religion. Hvad skal jeg gøre?

A. Det ville være bedst, at tale med din arbejdsleder om problemet, men hvis 
du ikke er tryg ved at gøre det, så tal med den lokale personaleansvarlige.

Q. Der går et rygte om, at en af revisorerne i vores afdeling blev 
forfremmet, efter at han hjalp vores chef med at skjule en stor 
fejltagelse. Virker det retfærdigt?

A. Nej, det gør det ikke. Men måske er det blot et rygte. Hvis du er i god tro 
om, at din chef har handlet forkert, skal du kontakte personaleafdelingen 
eller en anden lokal overordnet, og forklare din bekymring. Du vil ikke opleve 
gengældelse.

Q. Min ven er ansat i en anden multinational virksomhed i en stilling, der 
ligner min, og hun hævder, at jeg er underbetalt. Hvordan kan jeg vide, 
om det er sandt?

A. Det er muligt, at din ven ikke tager din samlede lønpakke i betragtning. Hvis 
du har spørgsmål vedrørende din løn, så snak med ledelsen.

Q. Min chef kræver at vores team opnår månedlige fremmøde- og 
kvalitetsmål. Er det ikke chikane?

A. Nej. Selvom din overordnede forventes at behandle dig på en professionel 
måde, så er krav om at du skal opfylde præstationsmæssige mål, fremsat på 
en retfærdig og konsekvent måde, ikke chikane.
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Eksempler

Forkert 
En kvinde tages ikke i betragtning 
til en stilling, fordi hun er forlovet 
og hendes religion forhindrer 
hende i at fortsætte med at 
arbejde efter indgåelse af 
ægteskab. 

En fabrik har outsourcet 
vagttjenesten til en lille 
virksomhed. Fabrikschefen har 
mistanke om at nogle af 
vagtfirmaets ansatte ikke har 
arbejdstilladelse i landet, men gør 
ikke noget ved det. 

Der er et dårligt forhold mellem 
medarbejdere fra to nabolande. 
Chefen for personaleafdelingen 
undgår at ansætte folk fra det ene 
af landene, for at undgå 
forstyrrelser på arbejdspladsen. 
Lokal lovgivning forbyder ikke 
ansættelsesbeslutninger på 
baggrund af national oprindelse.

En arbejdsleder overhører, at 
nogle medarbejdere bruger etnisk 
nedværdigende udtryk om nogle 
kolleger og ignorerer dem.

Rigtigt
En person med et tydeligt fysisk 
handicap søger et job, og tages i 
betragtning ud fra på sine 
kvalifikationer.  

En kvindelig arbejdsleder 
forfremmes til fabrikschef baseret 
på fortjeneste, selv om flere 
mænd har udtrykt sig negativt om 
at arbejde for en kvinde.

To medarbejdere opsøger 
personaleafdelingen for at 
fortælle, at de observerede en 
anden medarbejder gøre truende 
fagter mod en kollega. Personale-
afdelingen fortæller medarbejde-
ren, der har foretaget de truende 
bevægelser, at voldshandlinger, 
trusler eller truende adfærd ikke 
vil blive tolereret, og medarbejde-
ren irettesættes. 

En leder fortæller personaleafde-
lingen at hun har et forhold til en 
kollega på Eaton. De diskuterer, 
hvorvidt forholdet skaber en 
faktisk eller opfattet interessekon-
flikt, og om der er behov for at 
omstrukturere ansvarsområder 
eller overflytte den ene part til en 
anden stilling.
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Vi undgår relationer og adfærd der kan tænkes at 
kompromittere vores dømmekraft eller føre til 
faktiske eller opfattede konflikter mellem vore 
personlige interesser og vores loyalitet over for Eaton. 
Vi udnytter ikke vores stilling hos Eaton til at opnå 
uretmæssige fordele for os selv eller andre. Vi 
deltager ikke i aktiviteter eller indgår i relationer, som 
konkurrerer med Eaton.

7Undgåelse af 
interessekonflikter
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41Forhold

En interessekonflikt opstår når ens personlige interesser eller adfærd 
kompromitterer, eller tilsyneladende kompromitterer, ens evne til at handle i 
Eatons bedste interesse. Selv hvis en sådan beslutning er rimelig, vil folk være 
utilbøjelige til at acceptere det. Det er meget vigtigt at undgå situationer, hvor 
ens loyalitet kan blive delt. Interessekonflikter er ikke altid helt åbenbare, og 
omstændighederne kan være forskellige. Nedenfor omtales en række typiske 
interessekonflikter.

Bibeskæftigelse eller andet arbejde
Selvom det måske ikke skaber en interessekonflikt, skal en eventuel 
bibeskæftigelse for et andet selskab eller din egen virksomhed være helt adskilt 
fra din beskæftigelse hos Eaton og må ikke have nogen indvirkning på din 
jobpræstation. For de fleste overordnede stillinger hos Eaton forudsættes det, at 
vore medarbejdere bruger al deres arbejdstid på Eatons virksomhed, og de må 
ikke arbejde for nogen anden arbejdsgiver. Inden du overvejer at tage et bijob, 
bør du indhente din foresattes godkendelse.

Beskæftigelse hos en leverandør eller kunde
At arbejde for en af Eatons leverandører eller kunder udgør en interessekonflikt, 
hvad enten du arbejder som ansat, konsulent eller i en anden kapacitet.

Konkurrence med Eaton
Du må ikke selv drive forretning eller deltage i aktiviteter der konkurrerer med 
Eatons forretning eller aktivitet, hvad enten du arbejder som ansat, konsulent 
eller i nogen anden kapacitet.

Ejerskab af andre virksomheder
Medarbejdere må ikke, hverken direkte eller indirekte, have nogen økonomisk 
interesse i nogen af Eatons kunder, leverandører eller konkurrenter, da en sådan 
interesse ville skabe en reel eller tilsyneladende interessekonflikt med Eaton. I 
denne sammenhæng defineres en økonomisk interesse som ejerskab af mere 
end 1 % af den cirkulerende aktiemasse/kapitalværdi af en anden virksomhed. 
Hvis du er i tvivl om, hvordan en investering vil kunne opfattes, bør du drøfte 
sagen med din foresatte.
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Brug af intern viden i forbindelse med aktiehandel
Medarbejdere med adgang til fortrolige oplysninger har ikke tilladelse til at bruge 
eller videregive disse oplysninger i forbindelse med aktiehandel. Brug af interne 
oplysninger med økonomisk vinding for øje er både ulovlig og uetisk, og kan 
medføre at du og andre bliver genstand for retsforfølgelse, hvilket atter kan føre 
til bøde- eller fængselsstraf.

Familie og venner
Der kan opstå en interessekonflikt, hvis du eller din ægtefælle, en slægtning eller 
en nær personlig ven arbejder for eller har en økonomisk interesse i en af Eatons 
leverandører eller potentielle leverandører, en nuværende eller potentiel kunde 
eller en konkurrent. Det er også en interessekonflikt for dig at ansætte en 
slægtning eller nær personlig ven til at arbejde for Eaton i nogen kapacitet. Selv 
hvad der ser ud som en interessekonflikt skal undgås. Hvis du har en slægtning 
eller en ven der arbejder for en af Eatons nuværende eller potentielle 
leverandører, nuværende eller potentielle kunder eller en konkurrent, bør du 
underrette din foresatte herom, således at eventuelle problemer i denne 
forbindelse kan blive diskuteret og en løsning fundet.

Bestyrelsesposter
Ingen medarbejder må sidde i bestyrelsen el.lign. 
for nogen erhvervsmæssig virksomhed, bortset fra 
Eaton-datterselskaber eller associerede selskaber, 
uden udtrykkelig godkendelse af Eatons 
bestyrelsesformand eller administrerende direktør. 
Udnævnelser til bestyrelserne for Eatons 
datterselskaber foregår gennem ganske bestemte 
kanaler. Formandens godkendelse kræves ikke for 
medarbejderes bestyrelsesposter i nonprofit- eller 
almennyttige organisationer. Medarbejdere der er 
interesseret i ansvarsforsikring for deres virke i 
nonprofit-bestyrelser eller i almennyttige 
organisationer, bedes rette henvendelse til Eatons 
underdirektør og chefjurist.

Gaver til eller fra Eatons kunder eller 
leverandører
Upassende eller for store gaver eller repræsentation 
til eller fra Eatons kunder eller leverandører kan 
skabe en interessekonflikt. Der henvises til Eatons 
gave- og repræsentationspolitik for specifik 
vejledning og indrapporteringskrav.
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Husk:

Faktiske 
interessekonflikter 
behøver ikke at 
være til stede, for 
at et problem 
opstår. Selv hvad 
der ser ud som en 
konflikt skal 
undgås. I 
tvivlstilfælde bør 
du søge hjælp.

▲!



 Spørgsmål

Q. Nu hvor jeg har et fantastisk job hos Eaton, forventer min familie, at 
jeg også hjælper dem med at få job hos Eaton. De sætter deres lid til 
mig, og jeg vil bringe min familie i forlegenhed, hvis jeg fortæller dem, 
at de ikke kan ansøge. Hvad skal jeg gøre?

A. Eatons succes afhænger af vores evne til at tiltrække de allerbedste folk. 
Forklar dine familiemedlemmer, at de kan søge om stillinger hos Eaton, men 
at du ikke kan påvirke beslutning om ansættelse eller begunstigelse af dem, 
eller personligt være leder for dem i nogen som helst egenskab. De har 
samme mulighed som alle andre for at komme i betragtning til ansættelse.

Q. Jeg har giftet mig med en kvinde, hvis familie ejer en væsentlig del af en 
af vores konkurrenter. Betyder det, at jeg skal sige mit job op hos Eaton?

A. Nej, det gør det ikke.  Diskutér situationen med din overordnede, så 
potentielle problemer kan undgås.

Q. Under forhandlingerne om en ny stor ordre med direktøren for en 
leverandør, antyder han, at hvis jeg hjælper ham med at vinde Eatons 
ordre, vil han tilbyde mig en stilling i sit selskab, med en bil og 
betydelig lønforhøjelse. Jeg takker høfligt nej, og forklarer at vi 
udelukkende vælger leverandører baseret på saglig vurdering, og at det 
ville være upassende at acceptere hans tilbud. Bør jeg fortælle nogen, 
hvad der er sket?

A. Ja, fortæl din overordnede det med det samme for at undgå det indtryk, at 
du var påvirket af tilbuddet, og således at Eaton kan genoverveje, om man 
vil gøre forretning med denne leverandør.
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Eksempler

Forkert 
En leder godkender køb af mad til 
en virksomhedsmiddag fra sin 
kones restaurant, uden at fortælle 
nogen om de mulige 
interessekonflikter. 

En arbejdsleder ansætter sin 
svigersøn til at arbejde direkte for 
ham.

En ansat stifter en virksomhed, 
der konkurrerer med Eaton.  

En medarbejder deltager i et 
fortroligt møde, hvor han erfarer, 
at Eaton har planer om at opkøbe 
en virksomhed, og køber derefter 
aktier i dette selskab.

Rigtigt
En indkøbschefs kone ansættes 
hos en leverandør. Indkøbschefen 
oplyser om den mulige 
interessekonflikt, og passende 
foranstaltninger træffes.  

En assistent i administrationen 
ser et udkast til Eatons 
kvartalsrapport. Assistenten 
fortæller ingen, hvad der står i 
rapporten.

En arbejdsleder holder sig uden 
for ansættelsesbeslutninger, der 
vedrører hans nevø, og sikrer sig, 
at nevøen, hvis han bliver ansat, 
ikke vil komme til at arbejde i 
arbejdslederens afdeling.

Efter at være blevet forfremmet til 
holdleder, meddeler en 
medarbejder sin arbejdsleder, at 
hun har et forhold til en kollega, 
så eventuelle problemer kan 
diskuteres og undgås.
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Beskyttelse af aktiver 
og oplysninger

Vi bruger Eatons ejendom, informationer og 
muligheder til Eatons forretningsformål og ikke til 
uautoriserede formål. Vi opretholder fortrolighed med 
hensyn til de informationer og medarbejderdata vi får 
af Eaton eller andre.

8
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Eksempler

Forkert 
En maskinoperatør indsamler 
skrot fra sin maskine til at tage 
med hjem til personlig brug.

En ansat udlåner sin firmabil til en 
nabo.

Medarbejdere bruger 
virksomhedens svejseudstyr til at 
hjælpe deres chef med at 
reparere dennes græsslåmaskine.

Rigtigt
En medarbejder minder en ny 
medarbejder om reglerne for 
arbejdssikkerhed, og viser ham, 
hvordan man opbevarer sit 
værktøj på et sikkert sted.

Efter at have hørt en medarbejder 
true med at skade sin kollega, 
kontakter en arbejdsleder den 
lokale sikkerheds- og 
personaleafdeling.

En medarbejder hører rygter om, 
at nogle medarbejdere indsamler 
skrot og videresælger det til 
lokale skrothandlere. Han 
diskuterer problemet med sin 
arbejdsleder.

Fysiske aktiver
Det påhviler dig at hjælpe med at beskytte og bevare Eatons ejendom og med at 
undgå tyveri, tab og misbrug. Eatons aktiver tæller bl.a. fysiske enheder, som f.eks. 
anlæg, udstyr, værktøj, kontorartikler og computere.

Du værner om Eatons fysiske aktiver på følgende måde:
• Ved at anvende dem på rette måde i dit arbejde og beskytte dem når de 

ikke er i brug, f.eks. ved at opbevare værktøj på et sikkert sted på 
arbejdspladsen;

• Ved kun at benytte elektroniske adgangskort i overensstemmelse med den 
givne tilladelse;

• Ved at underrette den lokale sikkerhedsafdeling i tilfælde af tab eller tyveri;
• Ved at underrette den centrale sikkerhedsafdeling om eventuel kriminel 

aktivitet eller trusler mod Eaton, virksomhedens medarbejdere eller aktiver, 
som du får kendskab til eller mistanke om.

Tillid
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Computere og andre informationssystemer 
Eaton tilskynder brugen af elektronisk kommunikation til deling af information og 
effektiv udveksling af ideer. Eksempler på elektronisk kommunikation omfatter: 
elektronisk post (Internet og intern), telefon, mobiltelefon, voicemail, elektroniske 
opslagstavler, blogs, chatbeskeder, videokonferencer, fax og opslag på sociale 
mediers websteder.

Elektronisk kommunikation hos Eaton er beregnet til forretningsbrug. Personlig 
brug i mindre omfang accepteres, forudsat at dette ikke griber forstyrrende ind i 
brugerens eller andres arbejde, i Eatons elektroniske kommunikationssystemer 
eller på anden måde strider mod virksomhedens elektroniske 
kommunikationspolitik, digital ophavsret eller politikker for sociale medier.

Medarbejdere må ikke dele brugernavne eller tillade uautoriseret adgang til 
Eatons computere, netværk, data eller systemer, af personer som ikke er ansat 
hos Eaton.

Her er nogle eksempler på overtrædelser af Eatons elektroniske 
kommunikationspolitik, digital ophavsret og politikker for sociale medier:

• Kommunikation på en chikanerende, anstødelig, uanstændig eller 
truende måde;

• Salgsfremmende arbejde for varer eller serviceydelser uden tilknytning til 
Eatons virksomhed;

• Propaganda af enhver form;
• Oprettelse eller videresendelse af kæde-e-mails;
• Forfalskning.
• Brug af elektronisk kommunikation til ulovlige formål;
• Videregivelse af fortrolige virksomhedsoplysninger såsom tegninger af 

nye produkter eller prislister til uautoriserede parter;
• Deling eller opbevaring af fortrolige virksomhedsoplysninger, såsom 

økonomi- eller opkøbsmeddelelser på uautoriseret udstyr eller 
hjemmesider;

• Downloading eller opbevaring af pornografi på Eaton-aktiver;
• Installation af programmer uden licens eller ikke-godkendte programmer 

eller uautoriserede digitale medier (lyd- eller videofiler) på Eaton-aktiver;
• Kommunikation og deling via p2p fildelingsværktøjer;
• Tilslutning af uautoriseret hardware eller enheder til Eatons netværk eller 

e-mail-systemer.

I takt med at sociale medier og andre kommunikationsværktøjer udvikler sig, 
opfordres medarbejderne til at konsultere Eatons politik for elektronisk 
kommunikation og sociale medier fra tid til anden for at få vejledning om, hvad 
der er passende.
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Eksempler

Forkert 
En medarbejder bruger en af 
Eatons computere til at hente en 
ikke-godkendt version af 
Microsofts Office-pakke uden 
først at have konsulteret 
it-afdelingen.

En medarbejder lægger 
oplysninger om et påtænkt 
opkøb ud på et socialt netværks 
website.

En medarbejder videresender en 
e-mail med medarbejderes navne 
og lønninger til sin ikke-Eaton 
e-mail-konto.

Rigtigt
Efter en medarbejder modtager 
en kæde-e-mail fra sine kolleger, 
minder hun dem om politikken 
vedrørende elektronisk 
kommunikation.

En medarbejder, der havde 
kopieret fortrolige finansielle 
oplysninger fra Eaton til sin 
hjemmecomputer for at arbejde 
hjemmefra, erfarer, at det ikke er 
tilladt, og stopper med at gøre 
det.

 Spørgsmål

Q. Må jeg dele filer gennem et p2p-netværk på min Eaton computer?
A. Nej, deling af filer over et p2p-netværk er meget risikabelt, fordi det 

udsætter din computer for potentielle tab af fortrolighed og andre former for 
kontrol. Tab af kontrol udsætter din computer og Eatons netværk for 
krænkelser af fortrolighed, serviceforstyrrelser, tyveri og anden ulovlig 
aktivitet, der kan medføre erstatningsansvar for dig og virksomheden.

Q. Jeg brugte et USB- flashdrev til at gemme en kundepræsentation, 
mens jeg var på forretningsrejse, og mistede derefter flashdrevet. Hvad 
skal jeg gøre?

A. Diskuter hvad der skete med din arbejdsleder, så du kan afgøre, om du skal 
informere kunden om de mistede oplysninger.

Q. Mens jeg var på ferie, gav jeg min ægtefælle lov til at bruge min Eaton 
computer til at få adgang til hendes e-mail?

A. At tillade en anden person adgang til din Eaton computer, selvom det blot er 
for at få adgang til deres e-mail, giver dem adgang til alle filer og e-mail du 
har på din computer, og det er ikke en god idé. Brug god dømmekraft og 
overvej risikoen ved disse beslutninger.

Q. Efter at have omtalt i et eksternt chatrum, hvordan min Eaton 
nødgenerator hjalp mig under et nyligt strømsvigt, blev jeg kontaktet 
af en lokal avis og bedt om at fortælle min historie. Er det i orden?

A. Sørg for at lade avisen vide, at du er ansat hos Eaton, og at du udtrykker din 
personlige mening om generatoren. Det er vigtigt at huske, at i dagens 
elektroniske tidsalder, er det at lægge oplysninger på Internettets 
opslagstavler eller kommentere i et ikke-Eaton chatroom meget det samme 
som at tale med medierne. Hvis du kommenterer, positivt eller negativt, på 
Eaton eller virksomhedens produkter på personlige sociale medier, skal du 
identificere dig selv som en medarbejder hos Eaton og præcisere, at dine 
meninger er dine egne. Konsultér Eatons politik for sociale medier eller 
virksomhedens eksterne kommunikationsfunktion for vejledning.
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Eksempler

Forkert
Ud af ren nysgerrighed leder en 
arbejdsleder en underordnets 
skrivebord igennem.

To ledere diskuterer en 
medarbejders helbredsproblemer 
i frokoststuen.

Rigtigt
En medarbejder bemærker en 
evaluering af arbejdsindsats, der 
er efterladt på en kopimaskine, 
og returnerer den ulæst til 
ejeren.

En ny leder kontakter 
personaleafdelingen for at 
diskutere den rigtige måde at 
håndtere persondata på.

Datafortrolighed og beskyttelse af oplysninger om ansatte
Eaton forpligter sig til at respektere sine ansattes privatliv. Det er virksomhedens 
politik, at personlige oplysninger og data, der sendes, lagres og forarbejdes skal 
beskyttes mod uautoriseret eller utilsigtet offentliggørelse, udelukkende 
anvendes til lovlige forretningsformål og håndteres i overensstemmelse med 
loven. Eaton har sikkerhedsforanstaltninger og procedurer til adgangskontrol for 
at sikre, at personlige data kun er tilgængelige for personer med direkte ansvar i 
en relevant jobfunktion, og som har behov for adgang til disse oplysninger. Eaton 
anerkender, at mange lande, hvor virksomheden driver forretning har særlige 
databeskyttelseslovgivninger vedrørende håndtering af personoplysninger, og 
Eaton er forpligtet til at overholde disse love.

Medarbejderfortrolighed
Medarbejderne har en grundlæggende ret til privatlivets fred med hensyn til 
deres fysiske arbejdsplads, såsom skabe, kabiner, skriveborde, kontorer, 
arkivskabe og værktøjskasser, og personlige oplysninger, som kan lagres på 
deres firma-ejede elektroniske udstyr, såsom telefoner og computere. Eaton 
forbeholder sig dog udtrykkeligt retten til at inspicere en medarbejders 
personlige ejendele på eller ved ankomsten til virksomheden, og til at afsøge al 
virksomhedsejendom i overensstemmelse med interne politikker og standarder 
samt lokale love.
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Ejendomsretlig information
Ejendomsretlig information skal omgås med forsigtighed. Dette omfatter bl.a. 
Eatons immaterielle rettigheder, herunder:

• processer og formler
• varemærker
• forretningshemmeligheder og know-how
• ophavsrettighedsbeskyttet materiale
• forretnings-, marketing- og serviceplaner
• tekniske og produktionsrelaterede ideer
• systemer, herunder Eaton Business System
• design og tegninger
• interne databaser
• personaleoptegnelser
• lønningsoplysninger
• ikke-offentliggjorte økonomiske data og rapporter.

Uautoriseret brug og afsløring af Eatons ejendomsretlige oplysninger er ikke 
tilladt og kan være ulovlig, eller underlagt forskellige persondatalove og regler.

Følsomme informationer skal opbevares og beskyttes og må kun videregives til 
personer der absolut har behov for dem. Uautoriseret adgang, brug eller fjernelse 
af dem skal forhindres.

Ejendomsretlige oplysninger tilhørende tredjeparter (såsom patenter, 
varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsret mv.) skal behandles med 
samme forsigtighed, for at undgå anklager om at Eaton har tilegnet sig eller 
anvendt dem på uretmæssig vis.
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Eksempler

Forkert
Ombord på et overfyldt tog taler 
en medarbejder meget detaljeret i 
sin mobiltelefon om et fortroligt, 
nyt produktdesign.

Mens han arbejder hjemme laver 
en tekniker fra Eaton en 
forbedring af et Eaton-produkt og 
tilbyder i hemmelighed ideen til 
en af Eatons kunder.

Rigtigt
En medarbejder foreslår en ide til 
energibesparelse på fabrikken. 
Ideen bliver vurderet og 
implementeret.

En arbejdsleder minder en ny 
ansat om, at hun ikke må anvende 
sin tidligere arbejdsgivers 
fortrolige oplysninger under 
udførelsen af sine opgaver hos 
Eaton.

 Spørgsmål

Q. Vi har for nylig haft et udslip på fabrikken, som forårsagede en masse 
opmærksomhed i vores lokalsamfund. Min nabo arbejder for den lokale 
avis, og har bedt mig om at fortælle min version af historien om, hvad 
der skete. Hvad skal jeg gøre?

A. Vær høflig, men fortæl ham, at der er udpegede talsmænd, der vil kontakte 
ham angående disse oplysninger. Fortæl det derefter til din fabrikschef, så 
han eller hun kan diskutere med kommunikationsafdelingen, hvordan der 
skal reageres.
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Handle med integritet9
Vi hverken tilbyder eller accepterer bestikkelse eller 
returkommission. Vi hverken tilbyder eller accepterer 
gaver eller repræsentation af større værdi. Vi 
anvender en forretningspraksis, der er i 
overensstemmelse med vores etik og værdier.
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Korruptionsbekæmpende love 
Eaton er forpligtet til at overholde korruptionsbekæmpelseslove, der forbyder 
bestikkelse, returkommission eller andre korrupte handlinger for at opnå eller 
fastholde forretning, eller opnå uretmæssige fordele. De fleste lande har 
vedtaget disse love. I nogle tilfælde, som USAs Foreign Corrupt Practices Act og 
Storbritanniens Bribery Act gælder disse love for Eatons adfærd i hele verden. 
Begge forbyder at der betales bestikkelse af Eaton-medarbejdere og nogen som 
helst person eller virksomhed, som handler på Eatons vegne, overalt hvor Eaton 
gør forretning. 

Korruptionsbekæmpelseslove gør det til en forbrydelse at betale, tilbyde eller give 
noget af værdi til en embedsmand, politisk parti eller offentligt ansat, kandidat til 
offentlige embeder og i nogle tilfælde, til en privat virksomhed eller person, med 
det ulovlige formål at påvirke deres handlinger eller beslutninger. Overtrædelse af 
disse love kan for Eaton og Eatons ansatte medføre strafferetligt eller civilretligt 
ansvar eller begge dele, herunder fængsling og store bøder og sanktioner.

Bestikkelse, returkommission og andre 
ulovlige betalinger er forbudt i hele verden 
Det er forbudt for Eaton-medarbejdere direkte eller 
indirekte at tilbyde, give, opsøge eller modtage 
nogen form for bestikkelse, returkommission eller 
andre ulovlige betalinger, eller noget af værdi, til 
eller fra nogen som helst person eller organisation, 
herunder offentlige organer, individuelle 
embedsmænd, private virksomheder eller ansatte i 
disse private virksomheder uanset 
omstændighederne. 

Forbuddet mod bestikkelse, returkommission og 
andre ulovlige betalinger gælder i hele verden uden 
undtagelser og uden hensyn til hvad der opfattes 
som sædvane, lokal praksis eller 
konkurrencemæssige forhold. Det gælder for alle 
salgsagenter, repræsentanter, konsulenter, 
distributører og andre forretningspartnere der 
optræder på Eatons vegne, så vel som joint ventures. 
Alle samarbejdspartnere, herunder repræsentanter, 
konsulenter, mæglere, entreprenører, leverandører, 
joint ventures eller associerede selskaber eller en 
anden mellemmand eller agent, der handler på vegne 
af Eaton, forventes at overholde gældende 
korruptionsbekæmpelseslove, når de gør forretning 
på Eatons vegne.

Der henvises til 
Eatons verdens-
omspændende 
korruptionsbe-
kæmpelsespolitik 
for yderligere 
vejledning.
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 Spørgsmål

Q. Jeg gør mange forretninger med et selskab, der ejes af regeringen. Skal 
medarbejdere i dette selskab anses for embedsmænd?

A. Ja. Definitionen af embedsmand er bred og omfatter ansatte i statsejede 
virksomheder. Der henvises til korruptionsbekæmpelsespolitikken for en 
uddybende definition.

Q. Jeg hørte et rygte om, at en af vores agenter muligvis foretager 
korrupte forretningstransaktioner, men jeg ved ikke noget konkret. 
Hvad skal jeg gøre?

A. Vær opmærksom på påstande eller rygter om at vores agenter opfører sig 
ukorrekt. Eaton kan drages til ansvar for deres adfærd, også selv om vi ikke 
billiger den, eller ved at den finder sted. Det er vigtigt at undersøge 
integriteten af de foreslåede agenter, før du gør forretninger med dem. 
Vores skriftlige kontrakter med agenter bør give os mulighed for at 
kontrollere deres aktiviteter, forvisse os om at de overholder lovgivningen, 
samt opsige kontrakten, hvis de udøver ulovlig forretningspraksis. Kontakt 
Juridisk afdeling for rådgivning om fremgangsmåden.

Q. Jeg vil gerne ansætte en konsulent til at levere tjenesteydelser i et 
land, hvor korruption er kendt for at være udbredt. Hvordan kan jeg 
sikre at denne konsulent vil opretholde vores etik og værdier, samtidig 
med at han driver forretning på vegne af Eaton? 

A. Eaton udfører en due diligence vurdering før udefrakommende konsulenter 
hyres, for at vurdere om de har de kvalifikationer, talent og ressourcer, de 
har brug for til at udføre deres arbejde og for at sikre, at de vil handle med 
integritet, mens de gør forretning på Eatons vegne. Kontakt Juridisk afdeling 
for at få hjælp, før du ansætter en konsulent eller anden tredjepart til at gøre 
forretning på Eatons vegne.

Q. Hvad er en bestikkelse?
A. Bestikkelse er penge eller andet af værdi (f.eks. serviceydelser eller gaver), 

der tilbydes eller gives på uetisk eller ulovlig vis for at påvirke en tredjeparts 
dømmekraft eller handlinger eller for at opnå et ønsket resultat eller handling. 

Q. Hvad er en returkommission?
A. Returkommission er en særlig form for bestikkelse. Det er penge, honorarer, 

provision eller andet af værdi, der leveres for uretmæssigt at opnå eller 
belønne fordelagtig behandling i forbindelse med en kontrakt, projekt eller 
andre forretningstransaktioner. Et eksempel på returkommission ville være, 
hvis en leverandør indvilger i at betale en Eaton-ansat en del af de penge, 
som leverandøren modtager fra Eaton, til gengæld for at leverandøren får 
tildelt kontrakten.

Q. En kunderepræsentant har accepteret at indgå en langsigtet 
leveringsaftale, men kun hvis vi accepterer at tilbagebetale én procent af 
købesummen til kunden for hver 1.000 bestilte dele. Jeg forstår, at 
returkommission er forkert, men er det acceptabelt at gå med til en rabat?

 A. Der er situationer, hvor det er acceptabelt at tilbagebetale en del af 
købsprisen til en kunde, baseret på indkøbsmængder, forudsat at 
tilbagebetalingen er tilladt under den lokale lovgivning, at den indføres 
korrekt i regnskaberne og den betales direkte til kundens selskab og ikke 
det enkelte selskabs repræsentant. Hvis kunden beder dig om at betale en 
del af købsprisen til hende personligt, til gengæld for at give dig ordren, så 
vil det være returkommission og derfor upassende. Kontakt Juridisk afdeling 
vedr. disse forespørgsler, hvis du ikke er sikker på, at de er passende.56



Eksempler

Forkert
Eaton erhverver en del af en 
virksomhed i et land, hvor 
korruption er kendt for at være 
udbredt, uden kontrol af eller 
overvejelse om virksomhedens 
forretningspraksis eller ry for 
ærlighed.

En leder beder en reparations- og 
vedligeholdelsesleverandør om at 
reparere sit hus til en favorabel pris, 
mod til gengæld at afgive en 
fordelagtig leverandørvurdering.

Rigtigt
Efter flere måneders dyre og 
tidskrævende forhandlinger mellem 
en Eaton-salgsansvarlig og en stor 
offentlig entreprenør, tildeles Eaton 
kontrakten. Før kontrakten 
underskrives, spørger et medlem af 
entreprenørens medarbejderstab 
salgschefen om bestikkelse. 
Salgschefen kontakter omgående 
sin foresatte og Juridisk afdeling for 
vejledning. Salgschefen går tilbage 
til den person, der har bedt om 
bestikkelsen, og afslår at betale. 
Hun understreger Eatons 
forpligtelse til at gøre tingene rigtigt, 
og minder personen om fordelene 
ved Eatons kvalitet, teknologi og 
servicekapaciteter. Salgschefen 
bekræfter endnu en gang viljen til at 
underskrive kontrakten, men uden 
nogen form for betaling. Kontrakten 
underskrives.

En leverandør tilbyder en indkøbs-
medarbejder en kontant sum for 
hurtigere at få færdiggjort leveran-
dørens godkendelsesproces. Den 
ansatte i indkøbsafdelingen afviser 
høfligt tilbuddet og rapporterer med 
det samme forsøget på bestikkelse 
til sin foresatte.

Q. Jeg blev bedt om at give en tur til en forlystelsespark til gengæld for en 
kundes ordre. Jeg afviste høfligt, og vi fik ordren. Skal jeg stadig 
fortælle nogen om det? 

A. Ja, det er altid en god ide at fortælle din arbejdsleder, når noget sådant sker, 
for at undgå yderligere problemer med kunden.

Q. Vil Eaton give afkald på en forretningsmulighed, hvis den risikerer at 
skade vores omdømme?

A. Ja, det vil vi. Vores omdømme for integritet er for vigtigt til at risikere for en 
forretningsmulighed, uanset hvor stor den er.
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Gaver og repræsentation
Forretningsgaver og repræsentation i beskedent omfang er almindelig brugt til at 
skabe goodwill og styrke arbejdsrelationerne mellem leverandører, kunder og 
andre forretningsforbindelser. Idet vi anerkender dette, har Eaton etableret en 
verdensomspændende gave- og repræsentationspolitik, som ansatte skal følge, 
når de tilbyder eller modtager gaver, repræsentation eller rejser. Det er især 
vigtigt for medarbejderne at følge denne politik, når de gør forretninger eller 
deltager i forretningsdiskussioner med embedsmænd og ansatte i statsejede 
virksomheder.

Tilbud og accept af gaver
Som en generel regel, må ansatte hos Eaton tilbyde og modtage gaver, såfremt 
gaven er lovlig og:

• Ikke giver det indtryk eller forpligtelse at gavegiveren har ret til 
fortrinsbehandling;

• Den ikke bringer Eaton eller forretningspartneren i forlegenhed, hvis den 
bliver offentligt kendt;

• Den overholder krav, som den lokale ledelse har fastsat, hvis sådanne 
findes; og

• Den er godkendt og offentliggjort, som det kræves i den 
verdensomspændende gave- og repræsentationspolitik.

 Spørgsmål

Q. Må jeg modtage en gave som en del af en ceremoniel begivenhed?
A. Det er tilladt at modtage gaver til en ceremoniel begivenhed, så længe 

gaven ikke kan fortolkes som bestikkelse eller betaling, og den ikke strider 
imod nogen love. Der kan være tilfælde, hvor du modtager en gave til en 
ceremoniel begivenhed, der måske ikke er korrekt i henhold til Eatons 
verdensomspændende gave- og repræsentationspolitik, men hvor det ville 
være praktisk umuligt eller krænkende at afslå. Hvis du modtager sådan en 
gave, så indberet omgående gaven til din foresatte, så I kan diskutere en 
passende reaktion.

Det at tilbyde gaver til embedsmænd eller ansatte 
i statsejede virksomheder er underlagt komplekse 
love og regler. Medarbejdere, der samarbejder 
med offentligt ansatte eller embedsmænd skal 
følge den verdensomspændende gave- og 
repræsentationspolitik.
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Eksempler

Forkert
En medarbejder deltager i en fest 
uden for almindelig arbejdstid hos 
en af Eatons leverandører, hvor 
hun vinder to returbilletter til 
Hawaii. Medarbejderen oplyser 
ikke sin foresatte om præmien og 
bruger billetterne.

Rigtigt
En fabrikschef vil gerne tilbyde en 
gave til en lokal embedsmand for 
at fejre hans pensionering. Han 
kontakter embedsmandens 
kontor og erfarer, at der er en 
beløbsgrænse for værdien af 
gaver den ansatte kan acceptere. 
Fabrikschefen køber en lille gave 
med Eaton-logo fra 
virksomhedens forretning, som 
ligger inden for beløbsgrænsen.

Det er aldrig passende at tilbyde eller acceptere:
• Gaver i form af kontanter eller likvide midler;
• Gaver, der er forbudt i henhold til gældende lovgivning;
• Gaver, der gives som bestikkelse, betaling eller returkommission;
• Gaver du ved, er forbudt af forretningspartners organisation; og
• Gaver, der gives i form af tjenesteydelser eller andre ikke-kontante 

fordele.
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Q. Er det passende at bede en leverandør om at tage mig med til golf eller 
andre sportsbegivenheder?

A. Det er aldrig passende at bede forretningsforbindelser om gaver, 
erkendtligheder, tjenester eller andet der er til din personlige fordel, uanset 
værdien heraf.

Q. Jeg arbejder i indkøbsafdelingen og jeg har udviklet et tæt forhold med 
en af vores leverandører. Leverandøren ved, at min søn er hjemme i 
universitets sommerferie, og har tilbudt ham et sommerjob. Bør jeg 
afslå tilbuddet?

A. Ja, der er to gode grunde til at afslå tilbuddet. For det første kan tilbuddet 
om beskæftigelse blive betragtet som en gave og skabe det indtryk, at 
leverandøren er berettiget til særbehandling fra din side. For det andet, hvis 
du i nær fremtid tildeler leverandøren nye kontrakter, kan det fremstå som 
om, han modtog ordren til gengæld for at have ansat din søn.

Q. Jeg er selv ved at ombygge mit badeværelse derhjemme, og en af 
Eatons entreprenører tilbød at give mig sit kontonummer for at få en 
rabat på byggematerialer. Kan jeg bruge entreprenørens rabat, idet 
dette er personligt arbejde på mit eget hjem?

A. Rabatter svarer til kontanter, som ikke er acceptable gaver i henhold til 
politikken.



Eksempler

Forkert
En leverandør tilbyder at flyve en 
Eaton-medarbejder til 
virksomhedens fabrik for at rette 
tilbagevendende 
kvalitetsproblemer. Leverandøren 
giver medarbejderen et to-dages 
ophold med alle udgifter betalt i 
Las Vegas for at kompensere for 
de problemer, som 
kvalitetsproblemerne har 
forårsaget.

Rigtigt
Du inviterer og ledsager en kunde 
til middag og i teatret for at fejre 
afslutningen af et projekt.

Repræsentation
Medarbejdere, der er i stillinger, hvor de kan tilbyde eller acceptere 
repræsentation, skal læse og forstå Eatons verdensomspændende gave- og 
repræsentationspolitik og gældende lovgivning. Repræsentation med deltagelse 
af Eaton-ansatte:

• Skal være sjælden og overholde den verdensomspændende 
rejseomkostningspolitik;

• Skal være smagfuld og foregå på et til formålet passende sted;
• Skal være rimeligt og passende til den pågældende 

forretningsbegivenhed;
• Må ikke være bestikkelse, betaling eller returkommission;
• Må ikke skabe det indtryk at Eaton eller forretningspartneren har ret til 

fortrinsbehandling; og
• Skal være godkendt og offentliggøres, som det kræves i den 

verdensomspændende gave- og repræsentationspolitik.

 Spørgsmål

Q. Er det at jeg ledsager min kunde til en sportsbegivenhed en gave eller 
repræsentation som defineret i gave- og repræsentationspolitikken?

A. Hvis du ledsager kunden, anses det for repræsentation. Hvis du giver 
billetterne til kunden, betragtes billetterne som en gave. I begge tilfælde er 
gaven eller repræsentationen omfattet af gave- og repræsentationspolitikken.

Q. Jeg vil gerne tage en af mine kunder med til en koncert, men jeg har hørt, 
at hendes virksomhed ikke vil tillade repræsentation på over 20 euro. Må 
jeg tage hende med til koncerten, hvis hun indvilger i at deltage?

A. Hvis værdien af dine billetter er over 20 euro, er det ikke passende for dig at 
tage hende med til koncerten. Du må aldrig tilbyde gaver eller 
repræsentation, når du ved at disse ikke tillades af modtagerens arbejdsgiver.
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Værktøj til oplysning og rapportering om 
gaver
For at skabe gennemsigtighed vedrørende gave- og 
repræsentationspraksis i hele Eaton, skal der 
oplyses om visse gaver, repræsentationer og rejser 
gennem online-værktøjet til oplysning og 
rapportering om gaver, som der er adgang til via 
JOE.

 Spørgsmål

Q. Hvordan oplyser jeg om gave- og 
repræsentationsaktiviteter, hvis jeg ikke 
har adgang til værktøjet til oplysning og 
rapportering om gaver?

A. Informer din chef, som er ansvarlig for at 
sikre, at oplysninger om disse aktiviteter 
indsamles og rapporteres gennem 
oplysningsværktøjet.

Q. Kan en foresat opstille krav til sine 
medarbejdere, der er strengere end de er i 
gave- og repræsentationspolitikken?

A. Ja.

Det at tilbyde 
repræsentation og rejser 
til embedsmænd eller 
ansatte i statsejede 
virksomheder er 
underlagt komplekse 
love og regler. 
Medarbejdere, der 
samarbejder med 
offentligt ansatte eller 
embedsmænd skal følge 
den 
verdensomspændende 
gave- og 
repræsentationspolitik.

Det er aldrig passende 
at tilbyde eller acceptere 
følgende typer af 
repræsentation:

• "Voksen"-
underholdning eller 
nogen form for 
begivenhed, der 
involverer nøgenhed 
eller uanstændig 
opførsel, selv om en 
sådan underholdning 
er kulturelt 
acceptabelt;

• Repræsentation, som 
forretningspartneren 
ikke har lov til at tilbyde 
eller deltage i; og

• Repræsentation, der 
på anden måde er 
forbudt af den lokale 
ledelse eller 
gældende lovgivning.
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10 Salg til det 
offentlige

Vi overholder de særlige love, regler og 
bestemmelser der gælder for kontrakter med den 
offentlige sektor og relationer til personer i den 
offentlige sektor. 

62



63

Medarbejdere der er involveret i markedsføring, salg, indgåelse af kontrakter 
med og arbejder på projekter, hvor det offentlige er involveret, skal:

• Sørge for at dokumenter opbevares i overensstemmelse med de 
eventuelle særlige krav der stilles af det offentlige;

• Overholde procedurerne for regnskabsførelse, herunder (men ikke 
begrænset til) procedurer der sikrer at data om omkostninger og priser, 
hvor det er nødvendigt, er opdaterede, nøjagtige, fuldstændige, frit 
tilgængelige, dokumenterede og opbevares i dertil egnede mapper;

• Pålægge underleverandører, konsulenter, repræsentanter, distributører 
og uafhængige leverandører at overholde relevante love og 
bestemmelser;

• Kende til og følge Eatons politik og procedurer vedrørende offentlige 
kontrakter og relationer med personer i den offentlige sektor; og

• Undgå substitution af kontraktsvarer eller -serviceydelser eller afvigelser 
fra kontraktkravene uden skriftlig godkendelse fra den autoriserende 
embedsmand.

Overtrædelser af offentlige kontraktkrav kan resultere i meget alvorlige 
konsekvenser for Eaton og de involverede medarbejdere. Disse konsekvenser 
kan omfatte civil- og/eller strafferetlige sanktioner, og udelukke Eaton fra det 
yderligere arbejde på offentlige kontrakter.

Kontrakter med det offentlige
Mange offentlige myndigheder på alle niveauer verden over har særlige love og 
bestemmelser om indkøb. Medarbejdere skal overholde gældende love og regler 
for alle offentlige kontrakter.

Integritet

En offentlig myndighed kan 
fastlægge særlige regler for 
adfærd, der kan være forskellige 
fra og mere vidtgående end 
normal handelspraksis. 
Nedenstående områder kræver 
således særlig opmærksomhed:

• Markedsføring;
• Regnskab;
• Arkivering;
• Rapportering og/eller 

certificering;
• Indkøb; og
• Kvalitet.

Nogle aktiviteter kræver at bestemte regler 
overholdes strengt:

• Regnskab med omkostninger;
• Forslags- og tilbudsprocedurer;
• Prisfastsættelse;
• Undgåelse af organisationsmæssige 

interessekonflikter;
• Det at give gaver eller 

repræsentation til offentligt ansatte;
• Diskussion om mulig ansættelse 

med nuværende og/eller tidligere 
offentligt ansatte;

• Ordreændring;
• Registrering af tidsforbrug;
• Opfyldelse af kontraktlige 

forpligtelser; og
• Håndtering af fortrolige oplysninger.
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Når Eaton benytter leverandører eller 
underleverandører til opfyldelse af sine forpligtelser i 
henhold til myndighedskontrakter, er de involverede 
Eaton-medarbejdere ansvarlige for at alle de særlige 
myndighedskrav kommunikeres til de pågældende 
leverandører/ underleverandører. Derudover er Eaton 
forpligtet til kun at vælge de leverandører eller 
underleverandører, der handler i overensstemmelse 
med retningslinjerne fastlagt her.

Medarbejdere hos Eatons eller virksomheder der 
handler på Eatons vegne, overalt hvor Eaton driver 
forretning, bør være opmærksomme på at de - ud 
over de love der gælder i deres eget land - også skal 
overholde visse amerikanske love der har 
"eksterritorial virkning". Disse love omfatter bl.a. 
"Foreign Corrupt Practices Act", love vedrørende 
amerikanske hemmelige oplysninger og den 
amerikanske eksportregulering.  F.eks. er et 
Eaton-datterselskab i Storbritannien der fremstiller 
dele til amerikanske forsvarsrelaterede produkter, 
underkastet amerikansk lovgivning i lighed med det 
amerikanske moderselskab.

Relationer med offentligt ansatte 
Det er normalt at nationale og lokale myndigheder forbyder eller sætter snævre 
grænser for gaver, repræsentation, tjenester og rejser der tilbydes eller modtages 
af offentligt ansatte. Konsultér Eatons verdensomspændende gave- og 
repræsentationspolitik for vejledning, før du tilbyder gaver, repræsentation, 
tjenester eller dækning af andre omkostninger eller velgørende donationer til en 
offentligt ansat.

Hvis din jobfunktion involverer forretningstransaktioner med offentlige 
myndigheder, påhviler det dig at kende til og overholde de relevante love og 
bestemmelser. Hvis du er i tvivl om hvilken lovgivning der gælder for dig, bedes 
du kontakte Eatons juridiske afdeling.

Der henvises til 
Eatons verdens-
omspændende 
korruptionsbe-
kæmpelsespolitik 
for yderligere 
vejledning.
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 Spørgsmål

Q. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg mener, at jeg har brug for ekstra træning 
vedrørende offentlige kontrakter?

A. Vi er klar over, dette er et stærkt reguleret og komplekst område. Men vi 
forventer, at du tager ansvar for kvaliteten af det arbejde, du udfører, så tal 
med din overordnede eller kontakt den juridiske afdeling, hvis du tror, du har 
brug for mere uddannelse for at kunne udføre dit job.

Q. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke er sikker på, om jeg kan tilbyde 
repræsentation, måltider eller rejser til offentligt ansatte jeg 
samarbejder med på mit projekt? 

A. Tilbyd ikke noget, før du får bekræftet, at det er passende. Hvis du har brug 
for hjælp til at afgøre, hvad der er passende, så kontakt den juridiske afdeling.

Q. Min chef har bedt mig om at underskrive et regnskabsmæssigt 
certifikat under hans fravær. Jeg er ikke sikker på, at jeg er bemyndiget 
til at underskrive det. Hvordan skal jeg håndtere det?

A. Bed din chef om at bekræfte, at du er bemyndiget til at underskrive 
dokumentet. Hvis han eller hun ikke er sikker, så spørg om hjælp fra den 
juridiske afdeling. Du bør aldrig skrive under på eller bekræfte at 
virksomheden overholder landets love og bestemmelser, medmindre du har 
specifik bemyndigelse til at gøre det.

Q. En nyudnævnt embedsmand har anmodet om en rundvisning på vores 
anlæg. Hans udnævnelse var meget kontroversiel i vores lokalsamfund, 
og hans besøg kan forstyrre vores medarbejdere. Skal jeg give 
tilladelse til besøget?

A. Koordiner anmodninger som denne med Eatons senior vice president, 
Public and Community Affairs, eller med den juridiske afdeling.

Q. En af mine venner går på pension fra sit job i det offentlige, og vil være 
et udmærket supplement til mit nye projektteam. Må jeg fortælle 
hende om denne mulighed?

A. For at undgå juridiske risici, så kontakt personaleafdelingen eller den 
juridiske afdeling, inden en samtale med en nuværende eller tidligere 
offentligt ansat vedr. beskæftigelse.
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Eksempler

Forkert 
Eaton er i betragtning til en stor 
offentlig kontrakt. Eaton ansætter 
sønnen til den person, som skal 
beslutte, om kontrakten bliver 
tildelt Eaton.  

Eaton er forpligtet til at videregive 
oplysninger om omkostningerne i 
sit tilbud. Eaton betragter disse 
oplysninger som fortrolige og 
giver urigtige oplysninger.

En embedsmand antyder, at ingen 
tager love, der forbyder gaver fra 
virksomheder, som har kontrakter 
med det offentlige, alvorligt, så en 
Eaton-medarbejder tilbyder ham 
billetter til en sportsbegivenhed.

Eaton er forpligtet til at forsyne 
det offentlige med produkter, der 
indeholder en vis procentdel af 
lokalt producerede dele. Eaton 
bekræfter, at dets produkter 
opfylder denne procentsats, 
selvom de ikke gør det.

Rigtigt
Ifølge lokal lovgivning er det 
strengt forbudt for embedsmænd 
at tage imod måltider fra 
leverandører. Eaton-ansatte 
undgår at tilbyde eller give 
måltider til embedsmænd. 

En offentlig myndigheds 
anmodning om tilbud kræver 
certificeringer på mange områder, 
såsom praksis vedrørende 
ansættelse og børnearbejde. 
Eaton-medarbejdere bekræfter 
hver enkelt post, før de udfylder 
certificeringen, og de sikrer, at de 
har den rette bemyndigelse til at 
underskrive certificeringen, hvis 
det kræves. 

Før han tilbyder en tidligere 
offentligt ansat et job, kontakter 
en Eaton-leder 
personaleafdelingen og den 
juridiske afdeling for at 
kontrollere, at hun lovligt kan 
arbejde for Eaton. 

Offentlige regnskabsregler 
kræver, at tid brugt på offentlige 
kontrakter skal registreres og 
anføres regnskabsmæssigt 
korrekt i anmodninger om 
betaling. Korrekte 
rapporteringsprocedurer følges.
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Vi giver ikke bidrag på Eatons vegne til politiske 
kandidater eller partier, selv i det omfang dette 
er lovligt.

Politiske bidrag11
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Eaton yder ikke bidrag, hverken i form af penge, ejendom eller serviceydelser, til 
politiske kandidater, selv i det omfang sådanne bidrag er lovlige. Dette forhindrer 
ikke besøg af valgte politikere på virksomheden. Tværtimod hilser vi sådanne 
besøg velkommen for at sikre, at folkevalgte politikere forstår de problemer, som 
vi står over for i vores daglige drift. Det forhindrer os heller ikke i at yde støtte til 
den lokale debat om spørgsmål af interesse for vore virksomheder og 
medarbejdere.

Den enkelte medarbejder tilskyndes til at deltage i det politiske liv og at yde 
sådanne personlige bidrag som vedkommende ønsker. En medarbejder må dog 
ikke lægge pres på andre medarbejdere med hensyn til at yde politiske bidrag 
eller støtte til et bestemt politisk parti eller en kandidat.  

Medarbejdere der har synspunkter om offentlige spørgsmål - det være sig med 
hensyn til regering, lovgivning eller andre forhold af offentlig interesse - må ikke 
optræde, eller give indtryk af at optræde, på Eatons vegne, medmindre de har 
godkendelse hertil af Eatons Vice President, Public and Community Affairs.

Her er nogle eksempler på aktiviteter som Eaton ikke tillader og som muligvis er 
ulovlige:

• Brug af firmabiler eller anden ejendom tilhørende Eaton af politiske 
organisationer, kandidater eller deres ansatte i forbindelse med en 
politisk kampagne;

• Brug af penge fra Eaton til køb af pladser og kuverter ved middage eller 
fundraising-arrangementer til politiske formål;

• Brug af Eatons navn i skriftligt materiale til politiske eller 
kampagneformål.

Etik
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Eksempler

Forkert 
En Eaton-medarbejder deltager i 
en politisk fundraising-middag og 
anfører omkostningerne på sit 
afregningsbilag. 

En arbejdsleder sender en e-mail 
til sine direkte ansatte, hvori hun 
opfordrer til at man støtter 
hendes onkel, som er lokalpolitisk 
kandidat. Hun opfordrer dem til at 
bidrage til hans kampagne.

En politiker går på pension og 
holder en afskedsfest, hvor 
bidragene går til at betale hans 
gæld fra sidste valg. Eaton køber 
pladser ved arrangementet, så 
medarbejdere kan deltage.

En fabrikschef tillader en politiker 
at opsætte valgplakater på Eatons 
ejendom.

Rigtigt
Lokale love tillader virksomheder 
at yde bidrag til politiske 
kandidater. Eaton yder ikke et 
bidrag.

Ansatte i et parti beder om 
rundvisninger på Eatons fabrik. 
Fabrikschefen beder den juridiske 
afdeling og senior vice president, 
Public and Community Affairs om 
råd, før han besvarer 
anmodningen. 

Eatons ledelse går ind for en lokal 
skoleafgift, og efter at have sikret 
sig, at det er lovligt og passende 
at gøre det, forklarer man de 
ansatte, hvorfor det er vigtigt for 
Eaton og lokalsamfundet.

En leder gennemgår et 
afregningsbilag og konstaterer en 
udgiftspost fra et politisk møde. 
Lederen afviser afregningsbilaget 
og taler med sin medarbejder om 
Eatons politik med hensyn til 
politiske bidrag.

 Spørgsmål

Q. Må jeg bruge min firmabil til at køre vores borgmester i den årlige parade?
A. Nej, det er ikke passende at anvende firmabiler til at støtte politiske kandidater.

Q. Jeg er af min chef blevet bedt om at donere penge til en bestemt 
kandidat. Han forsikrer mig om, at jeg ikke er forpligtet til at bidrage, 
men jeg føler mig presset til det. Hvordan skal jeg håndtere det?

A. En Eaton-ansat må ikke lægge pres på andre medarbejdere for at få dem til 
at støtte et bestemt politisk parti eller en kandidat.  Hvis du ikke har lyst til 
at drøfte problemet med din chef eller en anden overordnet, så kontakt 
personaleafdelingen eller Ethics and Compliance kontoret.
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Vi er forpligtet til at være en global leder mht. 
at beskytte sundhed og sikkerhed for vores 
medarbejdere og beskytte miljøet.

Miljø, sundhed  
og sikkerhed12
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Medarbejdersikkerhed
Vi mener, at sikkerhed og sundhed for vores medarbejdere er af største 
vigtighed. Vi forsøger at forebygge ulykker, skader og erhvervssygdomme og at 
fremme vores medarbejderes og deres familiers trivsel.

Overholdelse
Vi har en verdensomspændende styringsstruktur inden for miljø, sundhed og 
sikkerhed (EHS) med personer, politikker og processer, der skal sikre 
overholdelse, ansvarlig EHS-praksis og proaktiv hændelsesrapportering og 
indsats. Denne struktur gælder både for vores drift og for de produkter vi 
fremstiller. Vi stræber efter at leve op til eller overgå lovgivningsmæssige krav, i 
overensstemmelse med Eatons engagement i at respektere og overholde de 
love, regler og bestemmelser, der gælder for vore virksomheder verden over. Vi 
arbejder på at skabe en "nul uheld"-kultur og på løbende at forbedre vores 
EHS-resultater gennem implementering af Eatons EHS-styringssystem, som 
fastsætter et enkelt sæt EHS-præstationsstandarder for alle fabrikker på 
verdensplan. Vi bruger kvalificerede og uafhængige tredjeparter til at vurdere og 
kontrollere vores EHS-effektivitet.

Miljøforvaltning
Vores forpligtelse over for miljøet går videre end blot til overholdelse af 
lovgivningen og breder sig til flere tiltag, der skal reducere den miljøpåvirkning vi 
har gennem vores aktiviteter, produkter og forsyningskæde. I vores aktiviteter, 
afspejles dette engagement i vores bestræbelser på at forebygge forurening, 
reducere udledningen af drivhusgasser og bevare de naturlige ressourcer – 
bestræbelser som indarbejdes i forsyningskædens forpligtelser. Vi designer også 
vores produkter for miljøet (ved f.eks. at tage råvarer og energieffektivitet i 
betragtning) og inkorporerer produkternes påvirkning gennem deres livscyklus i 
deres design. Sammen støtter disse bestræbelser Eatons overordnede 
bæredygtige forretningsmodel.

Kunder, leverandører og entreprenører
Vi samarbejder med vores kunder, leverandører og entreprenører for at sikre 
overholdelse, fremme sikkerheden, mindske vores kollektive miljøpåvirkning og 
udvikle bæredygtige løsninger på verdens miljømæssige og Power 
Management-udfordringer.

Beskyt
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 Spørgsmål

Q. Min bedste ven er gaffeltruckfører på mit skiftehold. I aftes han kom til 
at vælte en tønde spildolie og spildte noget af det på gulvet. Jeg hjalp 
ham med at gøre rent, og ingen lagde mærke til det. Min ven er blevet 
advaret flere gange for at køre hensynsløst, og hvis udslippet bliver 
indrapporteret, risikerer han at miste sit job. Hvad skal jeg gøre?

A. Udtryk din bekymring og fortæl ham, at udslippet skal indrapporteres. Hvis 
han undlader at gøre dette, så indrapporter udslippet til din arbejdsleder, den 
lokale EHS-leder eller den juridiske afdeling.

Q. Der kræves sikkerhedssko i arbejdsområdet. EHS-lederen siger, at der 
ikke er penge i budgettet til sko. Hvad skal jeg gøre?

A. Bed om hjælp fra din fabrikschef, koncernens EHS-kontakt eller den juridiske 
afdeling.

Q. Maskinreparation på vores fabrik udføres af eksterne reparatører. Jeg er 
maskinoperatør, og jeg har bemærket, at en af vores eksterne 
reparatører omgår maskinens sikringsprocedurer. Bør jeg sige noget? 

A. Bed for hans egen sikkerheds skyld reparatøren om at stoppe arbejdet. 
Indrapporter hændelsen til din arbejdsleder eller den lokale EHS-ansvarlige.

Q. Vores fabrik bruger en ekstern leverandør til at udføre 
forkromningsarbejde. Jeg har for nylig besøgt deres virksomhed, og så 
spildte kemikalier fra deres anlæg løbe ud i en nærliggende bæk. Vi har 
haft et langvarigt og godt samarbejde med denne leverandør. Bør jeg 
sige noget?

A. Ja, spørg leverandøren om disse udslip, og hvad de gør for at stoppe dem. 
Indberet det også til den lokale EHS-ansvarlige og den juridiske afdeling, for 
at fastlægge en passende fremgangsmåde.

Q. Jeg har set nærved-hændelser i andre afdelinger på vores fabrik. Er det 
mit ansvar at sige noget?

A. Enhver medarbejder er ansvarlig for at opretholde et sikkert arbejdsmiljø. 
Indrapporter enhver nærved-hændelse til din arbejdsleder eller den lokale 
EHS-ansvarlige.

Q. Hvorfor følger vi sikkerhedsstandarder, der er strengere end de lokale 
krav, når vores konkurrenter kun følger de lokale krav?

A. Eaton beskytter sine medarbejdere ved at håndhæve et sæt af globale 
miljø-, sundheds- og sikkerhedsstandarder, også selv om disse standarder 
undertiden overstiger de lokale krav.
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Eksempler

Forkert 
En maskinoperatør beslutter, at 
det er for varmt at bruge 
beskyttelsesbriller på fabrikken.

En leder starter en ny 
sprøjtemalingslinje, der kan 
udlede forurenende stoffer i luft 
og spildevand, men har ikke 
indhentet de fornødne tilladelser 
eller licenser fra offentlige 
myndigheder.

For at afkorte den tid det tager at 
fuldføre en kundeordre, omgår en 
maskinoperatør maskinens 
sikkerhedssystem.

En fabrikschef godkender ikke 
købet af et stykke udstyr til 
røgrensning, der er nødvendigt for 
at overholde 
emissionsgrænserne, så han kan 
øge fabrikkens overskud.

Rigtigt
En ny maskinoperatør bliver 
ansat. Som en del af sin oplæring, 
modtager han undervisning i 
maskinsikkerhedsprocedurer og 
de påkrævede personlige 
værnemidler.

En medarbejder falder på 
fabrikken og kommer til skade. 
Hun underretter sin arbejdsleder, 
følger den fastlagte 
indberetningsprocedure og får 
lægehjælp.

En kunde forbyder brugen af visse 
kemikalier i både deres produkt 
og dets emballage. Produktholdet 
arbejder sammen med 
produktteknikerne og 
indkøbsafdelingen om at sikre, at 
de forbudte kemikalier ikke er 
anvendes i produktet.

En fabrikschef sikrer, at EHS-
procedurerne for 
forandringsledelse følges, når der 
introduceres et nyt produkt, 
proces, stykke udstyr eller råvarer 
på fabrikken, for at sikre 
personalets sikkerhed.
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Som medarbejder hos Eaton stilles der følgende 
forventninger til dig:
•	At	du	gennemgår,	sætter	dig	ind	i	og	overholder	

vores Code of Ethics.
•	At	du	beder	om	hjælp,	hvis	du	er	i	tvivl	om	

hvorvidt din beslutning eller handling er etisk 
eller lovlig.
•	At	du	deltager	i	uddannelse	og	undervisning	i	

etik og overholdelse af reglerne.
•	At	du	forstår,	at	du	muligvis	har	en	forpligtelse	til	

prompte at indberette enhver aktivitet, der efter 
din vurdering er i strid med vores Code of Ethics
•	At	du	samarbejder	med	eventuelle	

repræsentanter for Eaton der foretager interne 
undersøgelser.
•	At	du	bekræfter	dit	ansvar	for	at	overholde	Code	

of Ethics, når du bliver bedt om at gøre det.
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Hvis du er arbejdsleder, stilles der derudover følgende 
forventninger til dig:

• At du foregår med et godt eksempel, både i ord og gerninger;
• At du fremmer en åben og ærlig tovejs-kommunikation med dine 

underordnede, tilskynder dem til at rejse de eventuelle spørgsmål de 
måtte have i forbindelse med etiske problemer, og lader dem vide når 
spørgsmålet er blevet løst;

• At du anerkender og yder støtte til enhver medarbejder der kommer for 
at diskutere et problem eller indberette en potentiel overtrædelse, og at 
du sørger for at der ikke bliver truffet gengældelsesforanstaltninger over 
for vedkommende;

• At du sørger for at handlingsplaner til håndtering af mulige risici for 
krænkelser omgående implementeres;

• At du fremmer Eatons politikker og procedurer, der er udarbejdet med 
henblik på at forebygge og afsløre uetisk og ulovlig adfærd;

• At du sørger for at medarbejderne modtager træning og bliver informeret 
om de politikker og procedurer og etiske og overholdelsesmæssige 
risici, der er relevante for deres stillinger; og

• At du årligt bekræfter at dine direkte underordnede har fuldført deres 
kurser i etik.

Konsekvenser ved overtrædelse af vores Code of Ethics
Medarbejdere der ikke optræder i overensstemmelse med Eatons Code of 
Ethics, risikerer at blive genstand for disciplinære foranstaltninger, herunder 
afskedigelse. Adfærd, der er forbudt i henhold til Code of Ethics, kan også 
resultere i personligt civil- eller strafferetligt ansvar.

Overtrædelser vil bl.a. sige:
• Handlinger der strider mod de etiske regler;
• Tilskyndelse til andre om at bryde reglerne;
• Manglende samarbejde med Eaton-repræsentanter der foretager 

undersøgelser;
• Gengældelse mod en kollega, der i god tro har indberettet en 

overtrædelse af reglerne eller en mistanke herom, eller for at have 
hjulpet til under en etisk udredning; og

• Fortielse eller undladelse af at indberette en aktivitet, der efter din 
vurdering udgør en overtrædelse af Code of Ethics.

Pres fra din overordnede eller de krav der stilles i dit arbejde, er ikke nogen 
undskyldning for ikke at overholde Code of Ethics.



Eksempler

Forkert
En tilsynsførende opdager, at en 
medarbejder har forfalsket sin 
firmakonto og gør ingenting.

Rigtigt
En leder mødes med en 
medarbejder for personligt at 
takke hende for at have gjort 
opmærksom på et alvorligt 
kvalitetsproblem, og derved 
reddet virksomheden fra 
potentielt strafansvar og tab af 
omdømme.

 Spørgsmål

Q. Jeg tror, der kan være et potentielt kvalitetsproblem på fabrikken, hvor 
jeg arbejder, men jeg er ikke sikker på de faktiske omstændigheder, 
eller om hvorvidt det er et etisk problem. Skal jeg stadig fortælle 
nogen om det?

A. Vi forventer, at du rapporterer ting som dette til din overordnede, så han 
eller hun kan rette op på situationen, før det bliver alvorligt. Du behøver ikke 
at undersøge eller at kende alle de faktiske omstændigheder. Det eneste vi 
beder om, er, at du har gode og ærlige intentioner. I de fleste tilfælde kan 
din arbejdsleder hjælpe dig med at forstå alle de faktiske omstændigheder 
eller vil samarbejde med dig for at løse problemerne.
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I det globale marked i dag er det ofte vanskeligt at 
holde trit med de nye udfordringer som vores 
virksomhed står over for, og at håndtere alle 
komplicerede situationer på fyldestgørende måde. 
Ingen har svar på alt. Men vi ved, at de bedste svar 
fremkommer i en organisation der er besluttet på at 
værne om sine principper og skabe et miljø der 
virker fremmende på god etisk adfærd. Du bør 
aldrig tøve med at stille spørgsmål, rejse et problem 
eller indberette en tvivlsom opførsel eller 
forretningspraksis.
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Gode etiske beslutninger er ikke altid utvetydige. Svarene er ikke altid åbenlyse 
eller nemme. Hvad nu hvis du står over for et vanskeligt valg? Som hjælp til at 
finde den rette beslutning foreslår vi, at du gennemgår Code of Ethics og Ethics 
Guide og derefter stiller dig selv disse tre spørgsmål:

Hvis du stadig er i tvivl, bør du drøfte problemet med din overordnede. Ofte er 
han eller hun din bedste ressource, og den der er mest fortrolig med dine daglige 
opgaver. Hvis du foretrækker ikke at drøfte spørgsmålet med din overordnede, 
eller du bringer sagen op uden at finde en løsning, kan du tale med andre i 
virksomheden:

• En anden leder i din organisation, region eller sektor;
• Personaleafdelingen eller ombudsmand (især vedrørende 

arbejdspladsemner som løn, personalegoder, disciplin eller 
forfremmelser);

• Fabriks- eller funktionsledere (såsom kvalitet eller forsyningskæde).
• Den juridiske afdeling; og
• Ethics and Compliance kontoret.

• Ville jeg med god samvittighed kunne gøre rede for mine handlinger over 
for min overordnede?

• Ville jeg være stolt af at fortælle min familie og mine venner om mine 
handlinger?

• Ville jeg være tryg ved, at mine handlinger blev omtalt i pressen?
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Sådan kontaktes Ethics and Compliance kontoret
Underlagt lokal lovgivning kan enhver person åbent eller anonymt stille 
spørgsmål om eller indberette eventuelle etiske betænkeligheder såvel som 
potentielle eller faktiske forseelser af juridisk eller økonomisk art, herunder 
bedrageri, regnskabs- og skattemæssige forhold, til Ethics and Compliance 
Office, på følgende måder:

• Pr. brev — Send brev til:
 VP, Ethics and Compliance
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

• Pr. e-mail — Send e-mail til Ethics@eaton.com eller brug webformularen 
på Global Ethics website, som der er adgang til gennem JOE (Eatons 
intranet) eller fra Eatons eksterne website.

• Telefon — Kontakt Ethics and Financial Integrity hjælpelinjen ved at ringe 
på 800.433.2774 fra USA og Canada. Fra alle andre lande ringes til 
nummeret, der er anført på din lokale Etik-plakat eller på Global Ethics 
websitet på JOE. Hjælpelinjen er gratis, og en flersproget repræsentant 
står til rådighed 24 timer i døgnet 7 dage om ugen.

• Flersproglig support — Hvis du foretrækker det, kan du skrive din 
indberetning på dit eget sprog til en af ovennævnte adresser, og vi vil 
oversætte dit brev eller e-mail.

Hvad du kan forvente, når du kontakter Ethics and Compliance 
kontoret
Uanset hvilken metode du vælger at indsende din indberetning, bekymring eller 
spørgsmål, kan du forvente følgende:

• Din indberetning, dit problem eller spørgsmål vil blive taget alvorligt og 
behandlet prompte, diskret og på professionel måde.

• Om nødvendigt, får du hjælp til oversættelse.
• Enhver indberetning eller bekymring du indgiver vil blive undersøgt eller i 

givet fald, videregivet til personaleafdelingen eller anden intern instans til 
behandling eller opfølgning. Undersøgelser vil blive gennemført med det 
samme.

• Din identitet vil så vidt muligt blive holdt fortrolig, i det omfang dette kan 
forenes med en forsvarlig undersøgelse af forholdet.  

• Oplysninger om indberetningen og undersøgelsen vil blive opbevaret i 
overensstemmelse med gældende love, og udleveres kun til de 
personer, der har behov for at kende oplysningerne. 

• Efter eget valg, og underlagt lokal lovgivning, kan du vælge at forblive 
anonym. Hvis du benytter dig af denne mulighed vil din adresse og dit 
nummer ikke kunne identificeres eller opspores. Det vil imidlertid gøre 
det vanskeligere for os at undersøge påstanden og undersøge dine 
betænkeligheder til bunds.

• Potentielle overtrædelser eller forsømmelse vil, hvis underbygget, blive løst 
med hurtige og passende indgreb. Hvis det er hensigtsmæssigt, og vi har 
dine kontaktoplysninger, vil vi informere dig om den endelige beslutning.
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Eaton tillader ikke nogen form for gengældelsesfor-
anstaltninger over for en medarbejder, der indberet-
ter en mistanke om etisk, juridisk eller økonomisk 
uhæderlighed, ligesom virksomheden ikke vil irette-
sætte nogen medarbejder for en indberetning fore-
taget i god tro. Enhver medarbejder der hævner sig 
på en anden for at have foretaget en indberetning 
eller have hjulpet i en undersøgelse, risikerer at blive 
genstand for disciplinære foranstaltninger, herunder 
afskedigelse. Hvis du mener, at du har været offer for 
gengældelse, fordi du har foretaget en indberetning 
eller hjulpet med en undersøgelse, bedes du straks 
kontakte den lokale arbejdsleder, personaleafdelin-
gen eller vice president, Ethics and Compliance. 
Enhver medarbejder der anvender Hjælpelinjen i 
ond tro til at indberette falske oplysninger, risikerer 
at blive genstand for disciplinære foranstaltninger, 
herunder afskedigelse.



 Spørgsmål

Q. Vores kodeks fastlægger, at medarbejderne ikke vil opleve repressalier 
for at foretage en indberetning i god tro. Hvad betyder ”i god tro”?

A. Medarbejdere handler i god tro, når de mener, at de afgiver sandfærdige 
oplysninger, når de foretager deres indberetning. De har med andre ord 
gode og ærlige intentioner. Det betyder ikke, at de behøver at have ret. Hvis 
du ikke er sikker på om du bør foretage en indberetning, så spørg din 
overordnede eller Ethics and Compliance kontoret om hjælp.

Q. Jeg er bange for, at nogen vil bruge Hjælpelinjen til at komme med falske 
påstande om mig.  Hvorfor tager vi anonyme indberetninger alvorligt?

A. Alle indberetninger via Hjælpelinjen bliver taget alvorligt. Medarbejdere har 
brug for en pålidelig instans på tidspunkter, hvor de ikke har lyst til at 
identificere sig, f.eks. når sagen involverer deres overordnede. Enhver 
medarbejder der anvender Hjælpelinjen i ond tro til at indberette falske 
oplysninger, risikerer dog at blive genstand for disciplinære foranstaltninger, 
herunder afskedigelse.

Q. Jeg indberettede et alvorligt problem til Ethics and Compliance 
kontoret, men ingen kontaktede mig angående det skete. Hvorfor det?

A. Hvis du har foretaget din indberetning anonymt, har vi muligvis ikke vidst, 
hvordan vi skulle kontakte dig. Hvis vi kommer i kontakt med dig, kan det 
være begrænset, hvad vi kan dele med dig om resultaterne på grund af 
privatlivets fred eller andre fortrolighedshensyn. Hvis det er vigtigt for dig, 
så ring til Hjælpelinjen og spørg, om sagen er blevet løst.

Q. Hvis jeg har en bekymring, skal jeg så tage det op med min 
arbejdsleder eller en anden lokal leder, før jeg ringer til Hjælpelinjen 
eller kontakter Ethics and Compliance kontoret?

A. Ideelt set har din arbejdsleder eller en anden lokal leder det bedste 
udgangspunkt for at hjælpe dig med din bekymring. Men du er ikke 
forpligtet til at tale med din arbejdsleder først eller følge en kommandovej, 
før du bruger Hjælpelinjen eller kontakter Ethics and Compliance kontoret.
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Landespecifik information

I hele denne vejledning har vi henvist til Hjælpelinjen som 
en af flere ressourcer, du kan bruge til at få rådgivning eller 
indberette forsømmelser eller andre situationer, som 
krænker loven eller vores Code of Ethics, eller som kan være 
i strid med vores værdier. Der er ikke noget krav om at du 
bruger Hjælpelinjen til at indberette dine betænkeligheder. 

Faktisk begrænser nogle lokale love de problemer, du kan 
indberette via Hjælpelinjen til økonomi, regnskab, 
bankvæsen, korruptionsbekæmpelse og andre alvorlige 
spørgsmål, og der kan også være krav om, at du identificerer 
dig selv over for Hjælpelinjens operatør. Hvis disse love 
gælder for dig, er en landespecifik meddelelse inkluderet i 
denne	vejledning.	Alle	henvisninger	til	brugen	af	
Hjælpelinjen i denne vejledning og tilhørende 
kommunikation, er underlagt de restriktioner, der er 
skitseret i meddelelsen. Hvis du har spørgsmål, bedes du 
kontakte din lokale personaleansvarlige eller Ethics and 
Compliance kontoret for afklaring.
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For at bevise at Eatons etiske standarder er både 
tidssvarende og på højeste niveau, har Eaton oprettet 
et kontor til at føre tilsyn og forvalte virksomhedens 
etik- og overholdelses-program. Kontoret ledes af 
underdirektøren for Ethics and Compliance, og står 
under opsyn af bestyrelsens Governance-udvalg. 
Dette kontor er afhængigt af engagement og støtte 
fra alle medarbejdere, ledere og højtstående ledere 
for at sikre, at Eatons etik og værdier er integreret i 
virksomhedens forretningspraksis på et ensartet 
grundlag i hele verden.

Globalt Ethics and  
Compliance kontor
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Blandt dette kontors aktiviteter og ansvarsområder er:

• At støtte ledere i at levere en 
effektiv, relevant og 
tankevækkende etik 
uddannelse og kommunikation 
til de ansatte;

• Tilvejebringe og føre tilsyn med 
overholdelsen af uddannelse 
og kommunikation;

• Regelmæssigt vurdere og 
prioritere risici ved manglende 
overholdelse af love og 
Eaton-politikker og overvågning 
for at kontrollere disse risici;

• Overvågning og revision af 
etik- og 
overholdelsesprogrammet og 
regelmæssig vurdering af 
programmets effektivitet;

• Styring og sporing af etiske og 
overholdelsesmæssige 
spørgsmål og indberetning 
baseret på centrale 
måleparametre;

• Tilbyde vejledning omkring nye 
problemer og prioriteter;

• Stille anonyme og fortrolige 
indberetningskanaler til 
rådighed for medarbejdere og 
tredjemand, så de kan foretage 
indberetninger og rapportere 
forsømmelser og 
overtrædelser af lovgivning, 
politikker eller Code of Ethics;

• Styre indberetningerne 
gennem Hjælpelinjen;

• Føre tilsyn med etiske 
undersøgelser og ændre etik- 
og overholdelsesprogrammet 
efter behov; og

• Mødes regelmæssigt med 
bestyrelsens revisions- og 
Governance-udvalg for at 
aflægge rapport om etiske og 
overholdelsesmæssige 
spørgsmål og status for 
programmet.
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Notater



Underlagt lokal lovgivning kan enhver person åbent eller anonymt stille 
spørgsmål om eller indberette eventuelle etiske betænkeligheder såvel 
som potentielle eller faktiske forseelser af juridisk eller økonomisk art, 
herunder bedrageri, regnskabs- og skattemæssige forhold, til Ethics 
and Compliance Office, på følgende måder:

• Pr. brev:    • Pr. e-mail: Ethics@eaton.com 
  VP, Ethics and Compliance
  Eaton Corporation
  1111 Superior Ave.
  Cleveland, Ohio  44114 USA

• Pr. telefon: Hjælpelinjen er gratis, og flersprogede repræsentanter står til 
rådighed 24 timer i døgnet 7 dage om ugen. Hvis dit land ikke findes på listen 
(eller hvis du har problemer med numrene herunder), henvises til din lokale 
Etik-plakat eller Global Ethics webstedet på JOE.

Østrig* 0800.295.342
Brasilien 0800.891.4212
Canada 800.433.2774
Kina (Unicom) 10.800.711.1122 
Kina (Kina Telecom) 10.800.110.1046
Tjekkiet* 800.143.861
Den Dominikanske Republik* 800.320.0821
Tyskland* 0800.181.9146
Indien 000.800.100.1499
Italien 800.789343
Mexico 001.888.667.6799
Holland* 0800.022.2042
Polen* 0.0.800.111.1664
Taiwan* 00801.10.4366
Storbritannien 0808.234.9987
USA 800.433.2774

• Online: www.eaton.com/ethics

Sådan kontaktes Ethics and 
Compliance kontoret

*Opringning fra mobiltelefoner er muligvis ikke muligt. Hvis du oplever problemer, så brug en 
fastnetforbindelse til opringningen.

Eaton Corporation  •  1111 Superior Ave.  •  Cleveland, OH 44114
© 2011 Eaton Corporation. All rights reserved. Printed in USA.  
P30-3011 (Rev. 3/11) USA — Danish

Meddelelse til ansatte


