
Etik
Förmågan att göra affärer rätt

Etikguide



”Genom att förstå informationen i 
den här guiden och tillämpa den 
när det behövs tar du ett 
medvetet beslut att skydda vår 
långa tradition av integritet. Du 
bidrar också på ett viktigt sätt till 
vår framtida framgång.”

Välj framgång
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Till styrelseledamöter, befattningshavare och medarbetare: 
De bästa globala företagen är beslutsamma  med en stark känsla för sin vision 
och mission. De sätter ambitiösa mål och arbetar hårt för att uppnå dem. 
Framgång uppnås genom ett väl genomtänkt agerande.

På samma sätt har Eaton vunnit internationellt erkännande för sin integritet 
genom att sätta etiken först. Vi bygger vår verksamhet på sunda värderingar och 
visar tydligt vad vi menar genom att uppträda med integritet och göra affärer rätt.

Detta har gjort Eatons rykte som ett mycket etiskt företag till en viktig egenskap 
som skiljer oss från övriga företag. Allteftersom vi fortsätter att uppnå de höga 
förväntningar vi ställer på oss själva, skyddar vi en viktig del av det som gör att 
våra kunder, leverantörer och medarbetare tycker att vi är så enastående 
framgångsrika. 

För Eaton är det viktigt att du har rätt information, riktlinjer och verktyg för förstå 
och följa Eatons etiska regler för arbetsplatsen, även om lokal praxis eller 
omständigheterna på plats gör det svårt. Den här etikguiden är en viktig del av 
denna strävan. Etikguiden, med sina konkreta exempel och praktiska råd, 
definierar och förklarar våra normer för vad som utgör etiskt uppträdande i dagliga 
kontakter med medarbetare och externa intressenter.

Hur vi uppnår våra resultat är ett viktigt mått på framgång för oss på Eaton. Att 
göra affärer rätt är kärnan i Eatons varumärke och en viktig hörnsten för hur vi 
bygger upp vårt renommé på marknaden. Genom att förstå informationen i den 
här guiden och tillämpa den när det behövs, tar du ett medvetet beslut att skydda 
vår långa tradition av integritet. Du bidrar också på ett viktigt sätt till vår framtida 
framgång.

Craig Arnold 
Ordförande och koncernchef
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För att uppnå våra prestationsmål måste alla ställa 
upp på våra kärnvärden:

Värderingar

Kundfokus — Vi sätter kunden främst i allt vi gör.

Medarbetarna — Vi betraktar medarbetarna som vår mest värdefulla tillgång.

Tillit — Vi litar på att andra gör vad som är rätt.

Respekt— Vi behandlar varandra med respekt och omtanke.

Värdighet — Vi värdesätter andras självkänsla och självaktning.

Integritet — Vi uppträder ärligt och etiskt.

Eatons
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Hälsa och säkerhet
Vi strävar efter att uppnå 
välbefinnande för alla medarbetare.

Framstående egenskaper
Vi strävar efter att vara främst.

Ansvar
Vi lever upp till våra åtaganden.

Integration
Vi värdesätter personliga egenskaper.

Kommunikation
Vi kommunicerar öppet och ärligt.

Vi tror på att vi uppnår ”framstående egenskaper 
genom människor” genom att skapa och upprätthålla 
en högt presterande arbetsplats. Vi driver fram höga 
prestationer genom Eatons filosofi som omsätter våra 
kärnvärden i handling genom vårt ansvar gentemot 
varandra, vår organisation, våra kunder och andra 
intressenter.

Lön och förmåner
Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner 
och förmåner.

Utbildning
Vi fortsätter hela tiden att utbilda oss, 
växa och förnya oss.

Innovation
Vi värdesätter nya idéer.

Engagemang
Vi engagerar oss i vårt arbete och 
Eatons framtid.

Miljö och samhälle
Vi strävar efter att förbättra miljön och 
samhället.
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Eaton Corporation kräver att alla styrelseledamöter, 
befattningshavare och medarbetare på Eaton, dess 
dotterbolag och närstående bolag (”Eaton”) följer de 
grundläggande principerna för etiskt uppförande 
som anges i etikreglerna när de utför sitt arbete.

Etikregler

8



 1.  Följa lagar  — Vi respekterar och följer de lagar, regler och föreskrifter 
som gäller för vårt företag runtom i världen.

 2. Bevara integritet genom att bokföra och rapportera våra 
finansiella resultat — Vi för korrekt och fullständig finansiell 
redovisning och annan affärsdokumentation och rapporterar i rätt tid 
kompletta, rättvisande, korrekta och tydliga finansiella resultat och annan 
viktig information. Vi har tagit fram ett nytt system för interna kontroller som 
är avsett att skydda våra dokuments och uppgifters integritet.

 3.  Respektera de mänskliga rättigheterna — Vi respekterar de 
mänskliga rättigheterna och kräver att våra leverantörer gör detsamma.

 4.  Leverera kvalitet — Vi förpliktar oss att producera produkter och 
tillhandahålla tjänster av kvalitet.

 5.  Etisk konkurrens — Vi uppnår konkurrenskraftighet genom överlägsna 
prestationer. Vi använder inte oetiska eller olagliga handelsmetoder.

 6.  Respektera mångfald och rättvis anställningspraxis — Vi 
förpliktar oss att respektera en kulturellt mångfaldig arbetsstyrka på ett sätt 
som ger alla medarbetare samma möjligheter och rättvis behandling 
beroende på kompetens. Vi tolererar inte trakasseri eller diskriminering på 
arbetsplatsen.

 7.  Undvika intressekonflikter — Vi undviker förhållanden eller 
uppföranden som kan påverka vårt omdöme eller leda till verkliga eller 
skenbara konflikter mellan våra personliga intressen och vår lojalitet mot 
Eaton. Vi utnyttjar inte vår ställning inom Eaton för att erhålla olämpliga 
förmåner för andra eller oss själva. Vi deltar inte i aktiviteter eller ingår 
förbindelser som konkurrerar med Eaton.

 8.  Skydda tillgångar och information — Vi använder egendom, 
information och möjligheter som tillhör Eaton för Eatons affärssyften och 
inte för obehörig användning. Vi respekterar konfidentiell information och 
medarbetares personuppgifter som har anförtrotts oss av Eaton eller andra.

 9.  Uppträda med integritet — Vi varken erbjuder eller accepterar mutor, 
otillbörlig ersättning, olämpliga gåvor eller olämplig representation. Vi ingår 
affärsförbindelser som är förenliga med våra etiska och övriga värderingar.

10.  Försäljning till statliga myndigheter — Vi följer de särskilda lagar, 
regler och föreskrifter som gäller statliga kontrakt och förbindelser med 
statlig personal.

11.  Politiska bidrag — Vi ger inga bidrag för Eatons räkning till politiska 
kandidater eller partier även då sådana är lagliga.

12.  Miljö, hälsa och säkerhet — Vi strävar efter att vara en global ledare 
vad gäller skydd både för våra anställdas hälsa och säkerhet och miljön.
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Rapportering — Med begränsning för vad som gäller enligt lokal lagstiftning, 
kan vem som helst öppet eller anonymt rapportera eventuella etiska frågor eller 
faktiska eller potentiella rättsöverträdelser till Eatons etik- och 
regelefterlevnadsavdelning, till exempel frågor om redovisning, ekonomi, skatt 
eller mutor. All information behandlas konfidentiellt så långt det är möjligt utan att 
det förhindrar en lämplig utredning.

Rapportering kan göras per post, e-post eller telefon enligt anvisningarna nedan:

• Post — Skicka brev till:

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

• E-post — Skicka e-post till Ethics@eaton.com eller använd webbformulären på 
de globala etiksidorna som du kan nå genom JOE (Eatons intranät) eller Eatons 
externa webbplats.

• Telefon — Ring till hjälplinjen för etik och finansiell integritet på 800-433-2774 
från USA eller Kanada. Från övriga länder, ring det nummer som anges på din 
lokala etikplansch eller på de globala etiksidorna på JOE. Hjälplinjen är gratis 
och flerspråkiga representanter är tillgängliga dygnet runt, alla dagar.

• Andra språk — Om du vill kan du skriva på ditt eget språk och skicka ditt 
meddelande till någon av de nämnda adresserna, så översätter vi ditt brev eller 
e-postmeddelande.

Eaton tillåter inte några hämndaktioner mot medarbetare som rapporterar om 
etiska, juridiska eller finansiella frågor och Eaton kommer inte att vidta några 
disciplinåtgärder mot medarbetare som rapporterar i god tro.
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Personligt ansvar 
Alla styrelseledamöter, befattningshavare och medarbetare har ett personligt 
ansvar för att läsa, känna till och följa principerna i Eatons etikregler. Alla 
medarbetare ska följa dessa principer i den mån det tillåts enligt lokal rätt. 
Brister i detta hänseende kan leda till disciplinär åtgärd inklusive uppsägning 
eller avskedande.

Styrelsen bestämmer, eller utser lämplig ledningspersonal att bestämma, vilka 
åtgärder som ska vidtas till följd av brott mot etikreglerna. Sådana åtgärder ska 
avskräcka missgärningar och uppmuntra ansvaret för att följa etikreglerna.

Med begränsning för vad som gäller enligt lokal lagstiftning är alla 
styrelseledamöter, befattningshavare och medarbetare skyldiga att underrätta 
Eaton om aktiviteter som han eller hon anser kan strida mot dessa principer. 
Underrättelser av detta slag kan göras till en chef eller annan medlem i ledningen. 
De kan också göras till etik- och regelefterlevnadsavdelningen på det sätt som 
angetts ovan. Eventuella överträdelser kan också rapporteras till ordförandena för 
gransknings- eller styrelsekommittéerna eller direkt till hela bolagsstyrelsen 
genom post till VP, Ethics and Compliance, som vidarebefordrar rapporten.
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Inledning

Syftet med den här etikguiden är att hjälpa alla 
anställda på Eaton över hela världen att känna till 
och följa etikreglerna i sitt dagliga arbete. Syftet 
med guiden är inte att behandla varje etisk fråga, 
utan att ge dig allmänna riktlinjer för hur etiska 
affärsbeslut fattas och att informera dig om vart du 
kan vända dig om du behöver mer hjälp. Be din 
chef om en fullständig kopia av de bolagsregler som 
denna guide hänvisar till eller ladda ner en kopia 
från JOE, Eatons intranät.



Vem gäller etikreglerna för?
Anställda på Eaton över hela världen
Alla styrelseledamöter, befattningshavare och medarbetare (vilka i denna guide 
gemensamt kallas för ”medarbetare” eller ”anställda”) är personligt ansvariga för 
att läsa, känna till och följa principerna i etikreglerna.

Dotterbolag, närstående 
bolag och andra enheter
Dotterbolag, närstående bolag och 
andra enheter som Eaton har ett 
kontrollerande ägarintresse i ska följa 
etikreglerna. Exempelvis kräver vi att 
alla samriskbolag i vilka Eaton äger 
mer än 50 procent följer våra 
etikregler. Enheter i vilka Eaton äger 
minst 10 procent, men inte har ett 
kontrollerande inflytande i 
uppmuntras att följa etikreglerna eller 
liknande uppföranderegler.

Tredje parter

I aktuella fall gäller Eatons etikregler i 
samma utsträckning för personer eller 
parter som anlitas för att bistå eller 
utföra tjänster för Eatons räkning. 
Detta omfattar all tillfällig arbetskraft, 
till exempel oberoende 
uppdragstagare, affärskonsulter, 
leverantörer av tjänster och personal 
som hyrs genom agentur.

Vi kräver att våra leverantörer följer 
Eatons uppföranderegler för 
leverantörer.

Vi tillåter inte att tredje parter för vår 
räkning agerar på ett sätt som vi 
själva är förbjudna att göra.

 Frågor och svar

Fråga: Vad gäller om jag har 
personliga värderingar som 
strider mot Eatons etiska 
principer?

Svar: Eaton vill inte att du ska ändra 
dina personliga värderingar. 
Däremot kräver vi att du ska 
låta Eatons etiska principer 
styra ditt uppträdande när du 
agerar på Eatons vägnar.  Om 
du är osäker på om du kan 
uppfylla dessa krav ska du ta 
upp frågan med din chef eller 
kontakta etik- och 
regelefterlevnadsavdelningen.
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1Följa lagar

Vi respekterar och lyder de lagar, regler 
och föreskrifter som gäller för vårt företag 
runtom i världen.



Respekt

Ditt personliga ansvar
Som anställd på Eaton måste du följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter överallt 
där vi bedriver verksamhet. Saker du uppfattar som påtryckningar från din chef 
eller svårigheter på grund av affärssituationen berättigar dig inte till att bryta mot 
lagen. Du ansvarar själv för att ta upp eventuella frågor eller betänkligheter du har 
om ett föreslaget tillvägagångssätt med din chef eller etik- och 
regelefterlevnadsavdelningen.

Internationell import- och exportkontroll
Eaton följer alla gällande amerikanska och andra nationella lagar, regler och 
restriktioner vid import och export av produkter, tjänster, information eller teknik. 
Det kan vara brottsligt att inte agera i enlighet med dessa regler, vilket kan leda till 
straff i form av böter för Eaton och böter eller fängelse för skyldig anställd. Du är 
skyldig att känna till de lagar som gäller för dig och dina löpande arbetsaktiviteter, 
vilket kan omfatta lagar i andra länder än den där din arbetsplats finns.

Lokal lagstiftning och praxis
Eftersom Eaton är ett amerikanskt företag lyder det under amerikansk 
lagstiftning. Eaton lyder också under de lagar som gäller i länder där 
affärsverksamheten äger rum. Den lokala lagstiftningen i ett land kan påverka 
vårt sätt att driva verksamhet i ett annat land. När du agerar på Eatons vägnar är 
det inte bara viktigt att du känner till den lokala lagstiftning som gäller för dig i ditt 
hemland, men också hur du kan påverkas av lagstiftningen i andra länder. Om du 
upplever några motstridigheter mellan dessa lagar eller om du anser att lokala 
seder och affärsvanor eller sociala vanor strider mot principerna i etikreglerna ska 
du be om hjälp.
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Exempel

Fel 
En medarbetare upptäcker att en 
kund ger felaktiga uppgifter om 
hur stor del av den lokala 
produkten utgörs av Eatondelar 
för att uppfylla statliga krav. 
Medarbetaren gör dock inget åt 
detta eftersom han inte vill förlora 
kunden.

En anställd på ett transportföretag 
upptäcker att en Eatonprodukt 
som ska skickas till ett annat land 
innehåller teknik som inte tillåts 
enligt landets lokala 
exportlagstiftning. Hon finner 
ingen information som anger att 
det finns exporttillstånd för 
tekniken i fråga. Hon ifrågasätter 
dock inte transporten, utan låter 
produkten skickas ut.

Rätt
En chef får veta att en transport 
kommer att skickas vidare från ett 
tillåtet destinationsland till ett 
förbjudet land, vilket strider mot 
den amerikanska 
exportlagstiftningen, och stoppar 
transporten.

Maskinfel hotar att försena 
produktleveranserna till en viktig 
kund. En tänkbar lösning är att 
flytta tillverkningen till en annan 
Eatonanläggning, men detta 
kräver att det finns tillstånd från 
både kunden och de lokala skatt- 
och tullmyndigheterna. Trots att 
leveransen redan är en vecka 
försenad ser anläggningschefen 
till att arbetsteamet får de 
nödvändiga tillstånden innan de 
flyttar tillverkningen.

 Frågor och svar

Fråga: Jag misstänker att en återförsäljare transporterar Eatonprodukter 
till ett land som lyder under exportförbud eller embargo. Vad ska 
jag göra?

Svar: Att transportera produkter till länder som lyder under exportförbud eller 
embargo kan strida mot exportlagstiftningen i många länder där Eaton 
driver verksamhet, även om det görs av en återförsäljare. De regler som 
gäller för dessa transporter är mycket komplicerade och alla 
omständigheter måste beaktas noggrant för att kunna bedöma om en 
transport är laglig. Om du tror att några av Eatons produkter 
transporteras till ett land som lyder under exportförbud eller embargo, 
eller innan du ingår en transaktion som involverar ett sådant land, ska du 
omedelbart be juristavdelningen om hjälp.

Fråga: Ibland är våra normer och principer strängare än de lokala reglerna i 
mitt land. Varför ska vi göra mer än vad som krävs enligt lokal 
lagstiftning?

Svar: På Eaton är det viktigt att göra affärer rätt, vilket betyder att vi gör vad 
som är rätt även om det är strängare än vad som tillåts enligt lokal 
lagstiftning eller om annat följer av lokala sedvanor eller affärspraxis.
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2 Bevara integritet 
genom att bokföra 
och rapportera våra 
finansiella resultat

Vi för korrekt och fullständig finansiell redovisning och 
annan affärsdokumentation och rapporterar i rätt tid 
kompletta, rättvisande, korrekta och tydliga 
finansiella resultat och annan viktig information. Vi 
har tagit fram ett nytt system för interna kontroller 
som är avsett att skydda våra dokuments och 
uppgifters integritet.
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Riktighet

Alla medarbetare ska:

19

• se till att den finansiella bokföring, dokumentation och redovisning som de 
ansvarar för reflekterar transaktioner på ett korrekt sätt och uppfyller 
obligatoriska redovisningsprinciper och Eatons system för interna kontroller

• aldrig förfalska dokument eller ge en felaktig bild av en transaktion 

• följa Eatons arkiveringsregler.



 Frågor och svar

Fråga: Vilka typer av företagsdokumentation ska arkiveras?
Svar: Företagsdokumentationen kan vara elektronisk eller tryckt, till exempel:

• arbetstidsrapporter
• testresultat
• rapporter avseende miljö, hälsa och säkerhet
• intäkts- och kostnadsuppgifter
• årsredovisningar
• kostnadsredovisningar
• produktinformation
• kvalitetsrapporter
• anställdas betyg och arbetsintyg.

Fråga: Vad kan oriktig rapportering av företagsinformation leda till?
Svar: Falsk information om kvalitet, tester, inventarier, ekonomiska och andra 

uppgifter kan leda till disciplinär åtgärd, inklusive uppsägning eller 
avskedande. Den kan också skada vårt renommé och resultera i 
skadeståndsskyldighet eller straff för medarbetaren och företaget.

Fråga: En av mina medarbetare gav felaktiga uppgifter om ett viktigt 
provresultat som skulle kunna medföra ett allvarligt produktfel.  Hur 
kan jag rapportera detta utan att riskera mitt förhållande till 
medarbetaren?

Svar: Beroende på omständigheterna, bör din chef eller personalavdelningen 
kunna utreda vad som hänt utan att avslöja din roll. Om du inte vill ta upp 
frågan med dina lokala chefer kan du kontakta etik- och 
regelefterlevnadsavdelningen om dina farhågor.

Fråga: Min nya medarbetare ljög om sina meriter när han sökte jobbet. 
När jag frågade honom om det sade han att han överdrev sina 
arbetsmeriter för att få jobbet. Han tycker inte att det inte gör 
något, så länge han visar att han är duktig. Är detta riktigt?

Svar: Nej. Anställda som överdriver sina arbetsmeriter eller ger oriktig 
information om sin utbildning kan bli föremål för disciplinära åtgärder, 
inklusive uppsägning eller avskedande. Anställda som förfalskar sin 
arbetsbakgrund kanske har lätt för att förfalska även andra dokument. 
Dessutom är det inte rättvist mot de andra som sökte jobbet.

Fråga: En av mina kolleger bad mig godkänna en faktura för tjänster vi inte 
mottagit. Vad ska jag göra?

Svar: Om du godkänner fakturan när du vet att vi inte fick tjänsterna har du 
lämnat en oriktig rapport. Om ditt godkännande innebär att fakturan 
betalas, kan det anses som stöld. Tala med din kollega om dina farhågor. 
Om du inte vill göra det, ska du kontakta din chef, lokala ekonomichef eller 
etik- och regelefterlevnadsavdelningen och fråga hur du ska gå vidare.
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Exempel

Fel 
För att uppnå sina försäljningsmål 
ber en anläggningschef en 
controller ange att en stor 
försäljning skedde den sista 
dagen i kvartalet, trots att 
leveransen inte översändes förrän 
två dagar senare.

En säljare bifogar falska kvitton 
med sin kostnadsräkning 
avseende måltider hon inte ätit.

En medarbetare får reda på att en 
kund hotar att stämma företaget 
på grund av ett produktfel och 
raderar alla sina meddelanden 
som ifrågasätter produktens 
provresultat.

En försäljningschef betalar för en 
kund att ta sin familj till Disney 
World och bokför kostnaden som 
en produktutvecklingsutgift.

Rätt
En chef ber en medarbetare ändra 
vissa uppgifter i en 
olycksfallsrapport. Medarbetaren 
tycker inte att det känns rätt att 
göra ändringarna och ber en 
annan chef om råd.

En nyanställd person upptäcker 
att hans medarbetare hela tiden 
ger felaktig information om 
arbetad tid på sina tidkort och 
undrar om det är en omfattande 
praxis som är accepterad på 
anläggningen. Han vill inte tala 
med sina lokala chefer om det 
och kontaktar etik- och 
regelefterlevnadsavdelningen för 
att diskutera frågan.

När en anställd påpekar ett viktigt 
misstag i en inventering, medger 
hennes chef felet, tackar för att 
hon tog upp det och lämnar in en 
riktig rapport.

En medarbetare får reda på att en 
kund har använt 
produktspecifikationerna i en 
föråldrad bruksanvisning vid inköp 
av en ny produkt. Hon meddelar 
omedelbart kunden om felet.
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Respektera de 
mänskliga 
rättigheterna

Vi respekterar de mänskliga rättigheterna och kräver 
att våra leverantörer gör detsamma.

3
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Som världsmedborgare och ansvarskännande samhällsmedlem respekterar 
Eaton enskilda människors värdighet, våra samhällens behov och miljöns 
sårbarhet. Eaton har länge ansett att företag har ett samhällsansvar och 
företagsansvar är en grundläggande princip för våra affärsmetoder.

De mänskliga rättigheterna
Många oberoende organisationer och samfund har föreslagit grundläggande 
instrument om mänskliga rättigheter, såsom FN:s Global Compact, Deklarationen 
om de mänskliga rättigheterna (UDHR), Internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter samt Internationella konventionen om 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Dessa instrument följer generellt 
sett de principer som företag bör respektera och skyddar identifierade mänskliga 
rättigheter och bör inte delta i brott mot mänskliga rättigheter. Här på Eaton ingår 
dessa viktiga principer i våra kärnvärden och styr vårt dagliga uppträdande liksom 
de krav vi ställer på våra leverantörer. Vi är också stolta över att vara medlemmar i 
det globala rapporteringsinitiativet (Global Reporting Initiative) som är ett av 
världens mest använda nätverk för rapportering av prestationer inom mänskliga 
rättigheter, arbetsmarknadsfrågor, miljö, antikorruption och 
företagsmedborgarskap.

Barnarbete
Vi anställer inte barn. Ett barn i vår mening är en person under 16. Om lokal 
lagstiftning är strängare än vår policy, följer vi den lokala lagstiftningen. Även om 
lokal lagstiftning tillåter att vi anställer personer under 16 gör vi dock inte detta.

Tvångsarbete
Vi förbjuder alla typer av tvångsarbete, slaveri och straffarbete.

Lön och förmåner
Vi erbjuder lön och förmåner som uppfyller eller överstiger rättsliga krav och är 
konkurrenskraftiga jämfört med branschpraxis i de länder vi är verksamma i.

Integration
Vi använder affärsmetoder som leder till integration av alla anställda och främjar 
lika anställningsvillkor för anställda med likvärdiga meriter. Vi strävar efter att 
upprätthålla en miljö där vi alla, oavsett kulturell bakgrund, kön, ras, hudfärg, 
religion, etnisk bakgrund, ålder, nationellt ursprung, sexuell läggning, könsmässig 
identitet, handikapp, nivå eller ställning kan nå vår fulla potential och visa vårt 
värde varenda dag.

Värdighet
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Arbetsmiljö
Vi använder Eatons filosofi för att demonstrera vår tro på framstående 
egenskaper genom människor, baserat på den grundläggande uppfattningen att 
alla medarbetare vill bidra på bästa sätt och göra vad som rätt. Våra regler, 
arbetsmetoder och beslut grundar sig på följande avgörande filosofiska 
uttalanden:

• Vi strävar efter att uppnå välbefinnande för alla medarbetare.
• Vi strävar efter att vara främst när vi utför våra jobb.
• Vi värdesätter personliga egenskaper.
• Vi kommunicerar öppet och ärligt.
• Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner och förmåner.
• Vi fortsätter hela tiden att utbilda oss, växa och förnya oss.
• Vi värdesätter nya idéer.
• Vi engagerar oss i vårt arbete och Eatons framtid.
• Vi strävar efter att förbättra miljön och samhället.

Vi anser att alla anställda ska behandla varandra och alla de kommer i kontakt 
med i arbetet med värdighet och respekt.

Vi förpliktar oss att upprätthålla en arbetsmiljö som är fri från påverkan av olovliga 
kontrollerade substanser, narkotiska preparat, tobak och alkohol. 

Vi ger anställda en arbetsmiljö som baseras på tillit, där de får ställa frågor, lämna 
feedback, rapportera farhågor och vara aktivt engagerade i beslutsfattandet. 

På de platser där de anställda representeras av fackföreningar och/eller arbetsråd 
följer Eaton den lokala lagstiftningen i sin kontakt med representanterna.

Leverantörer
Vi kräver att våra leverantörer följer Eatons uppföranderegler för leverantörer.

Företagsmedborgare
Vi stöder de samhällen vi lever och arbetar i. Som goda företagsmedborgare 
försöker vi förbättra livskvaliteten genom att stödja utbildning, hälsovård och 
medmänsklighet, samhällsutveckling och andra lokalt relevanta initiativ på de 
platser där vi bedriver affärsverksamhet och genom att stödja våra anställdas 
frivilliga engagemang i sådana initiativ.
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 Frågor och svar
Fråga: Våra kunder och leverantörer frågar ibland om Eaton stöder FN:s 

Global Compact och andra instrument om mänskliga rättigheter. 
Hur ska jag svara?

Svar: Ge dem en kopia av Etikguiden eller hänvisa dem till vår externa 
webbplats där de kan ladda ner en elektronisk kopia av guiden. Rådfråga 
juristavdelningen om du blir ombedd att delta i en undersökning om 
dessa frågor.

Fråga: Det känns inte bra när min närmaste chef gör sig lustig över 
personer med en annan etnisk bakgrund eller från ett annat land. 
Vad ska jag göra?

Svar: Det bästa är om du kan berätta för din chef att du inte tycker om denna 
typ av skämt och be honom eller henne att sluta berätta dem. Men om 
du inte vill göra det kan du ta up frågan med personalavdelningen.

Fråga: På vilket sätt är mångfald bra för Eaton?
Svar: Vår framgång bygger på vår förmåga att anställa de bästa talangerna i det 

globala och mångkulturella utbud som finns världen. Genom att 
värdesätta personliga skillnader får vi en unik infallsvinkel som leder till 
nyskapande idéer och bättre beslut.

Fråga: Vår statsägda samarbetspartner i ett samriskprojekt godkänner 
aldrig de kvinnliga kandidater vi rekommenderar för viktiga 
operativa befattningar. Ska vi sluta att rekommendera kvinnor för 
dessa befattningar i framtiden? 

Svar: Nej. Om vi utesluter kvinnor från de kandidater vi rekommenderar skulle 
det ge sken av att vi accepterar diskriminering. Genom att hela tiden 
rekommendera de kandidater som är bäst utifrån sina meriter, 
underbygger vi vårt åtagande att anställa de absolut bästa talangerna 
oavsett om de är män eller kvinnor.
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Fråga: Min nya chef skrämmer mig och ibland förnedrar hon mig inför 
mina medarbetare. Det kanske bara är hennes stil, men det får mig 
att må dåligt. Kan jag göra något åt det?

Svar: Om du tycker att du inte behandlas på ett yrkesässigt korrekt sätt ska du 
tala om för din chef hur hennes beteende påverkar din arbetsmoral. Om 
du inte vill tala med henne om det, ta upp frågan med en annan chef 
eller personalavdelningen.

Fråga: Jag har grund för att tro att en av våra viktigaste leverantörer inte 
behandlar sina anställda rätt utan utsätter dem för riskfyllda 
situationer på arbetsplatsen. Är det något jag kan strunta i?

Svar: Vi är kända för att göra affärer rätt och vårt goda rykte kan skadas på 
grund av våra affärspartners ageranden.  Tala med din chef om dina 
farhågor så att Eaton kan avgöra hur saken bäst ska hanteras.
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Exempel

Fel 
Anställda retar en medarbetare 
för hans sexuella läggning.

En kvinnlig anställd har lägre lön 
än sin manliga medarbetare 
enbart på grund av att hon är 
kvinna.

Rätt
En kvinna ansöker om ett jobb 
som maskintekniker, som alltid 
tidigare varit besatt av en man. 
Kvinnan bedöms enbart utifrån 
sina meriter.  

Det framkommer att en leverantör 
utnyttjar barnarbetare för att 
tillverka produkter för Eaton. 
Eaton byter leverantör, trots att 
det innebär högre kostnader.



Leverera kvalitet

Vi förpliktar oss att producera produkter och 
tillhandahålla tjänster av kvalitet.

4
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Framstående  
egenskaper

Kvalitet utgör hörnstenen i vårt åtagande till våra kunder och är avgörande för vår 
konkurrenskraft. Vår förpliktelse att leverera kvalitet betyder att:

• Kvalitet är en hög prioritet i vårt dagliga arbete.
• Vi utvecklar, köper in och tillverkar våra produkter för att möta eller 

överstiga våra förpliktelser till våra kunder.
• Vi utför våra tjänster med fokus på innovation och kundernas krav.
• Vi garanterar att alla nödvändiga kontroller och tester utförs och att alla 

protokoll från dessa är fullständiga, korrekta och sanningsenliga.
• Vi utvecklar våra produkter så att de uppfyller alla tillämpliga, statliga 

standarder och regler och testar produkterna regelbundet för att se till 
att de hela tiden uppfyller dem.

• Vi strävar mot det ultimata målet som innebär noll fel och noll brister.  
• Var och en av oss ansvarar för att agera i enlighet med de normer, 

metoder och rutiner som gäller kvalitet i vårt arbete.

 Frågor och svar

Fråga: En leverantör återkallar komponenter i en tidigare leverans på 
grund av att de inte uppfyller specifikationerna. De produkter som 
innehåller dessa komponenter har redan skickats iväg, men min 
chef säger att vi inte behöver underrätta våra kunder eftersom det 
är leverantörens problem. Jag tycker inte att det verkar rätt, men 
jag vet inte om jag bör säga något. Vad ska jag göra?

Svar: Om du är tveksam över en produkts kvalitet eller säkerhet ska du tala 
om det.  Vi ansvarar visserligen bara för våra egna handlingar, men vårt 
gemensamma integritetsåtagande innebär att vi säger ifrån när det är 
något vi ifrågasätter eller om vi anser att vi blir ombedda att göra något 
som är fel. 

Fråga: Hur kan jag ansvara för kvalitet när det är så mycket press på att 
göra allt för att leverera produkten i tid?

Svar: Vi är mycket måna om vårt goda rykte som tillverkare av 
kvalitetsprodukter. Även om vi alla måste göra vad vi kan för att uppfylla 
tidsfrister innebär det inte att du ska ta risker eller gå genvägar runt 
kvalitet. Om du upplever sådana påtryckningar ska du tala med din chef 
eller den som ansvarar för kvalitet på din anläggning. Om du inte vill göra 
det, ska du kontakta etik- och regellevnadsavdelningen.
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Exempel

Fel 
En varuchef som arbetar på ett 
inköpsprojekt upptäcker att en 
föreslagen leverantör inte har 
genomfört en nödvändig 
utvärdering av kvalitetssystemet 
med tillfredsställande resultat. 
Eftersom varuchefen vill uppfylla 
en viktig tidsfrist struntar han i 
detta och registrerar leverantören 
som en godkänd leverantör.  

En produktionsanställd märker att 
viss kontrollutrustning som 
kunden kräver ska finnas är trasig. 
Han kontaktar sin arbetsledare 
som förklarar att utrustningen 
egentligen inte behövs. Den 
anställde går ovilligt tillbaka till 
arbetet och produktionen 
återupptas.

Rätt
En anställd ombeds strunta i 
några av stegen i den globala 
inköpsprocessen och snabbt 
lägga till en ny leverantör. Innan 
han gör detta, och utan att oroa 
sig för hämndaktioner, kontaktar 
han sin lokala chef för kvalitets- 
och leverantörskedjan och frågar 
om detta är ok.

En arbetsledare märker att en viss 
skruv inte längre finns i lager. En 
lite kortare skruv med samma 
diameter används dock på ett 
annat monteringsband. Eftersom 
han vet hur viktig produkten är för 
kunden ber arbetsledaren de 
produkt- och kvalitetsingenjörer 
som ansvarar för 
monteringsbandet att utvärdera 
om det går att använda den 
kortare skruven, vilken typ av 
kontrolltester som krävs och fylla i 
blanketterna om 
tillverkningsändringar innan de 
börjar använda den andra skruven.
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Etisk konkurrens

Vi uppnår konkurrenskraftighet genom 
överlägsna prestationer. Vi använder inte 
oetiska eller olagliga handelsmetoder.

5

32



Anställda som arbetar inom marknadsföring, försäljning, inköp eller 
företagsförvärv måste vara särskilt medvetna om konkurrenslagstiftning och 
andra handelsregler. Detta gäller även för de som deltar i branschorganisationer 
eller grupper som tar fram normer eller branschstandarder.

Etisk behandling av konkurrenter
Anställda måste undvika att

• diskutera följande ämnen med konkurrenter: priser, kostnader, 
produktion, kapacitet, produkter och tjänster, budgivningsmetoder, 
försäljningsdistrikt, distributionskanaler, leverantörer, kunder och andra 
affärsfrågor som inte är offentliga

• använda taktiker som eliminerar konkurrens på marknader där företaget 
är en marknadsledare, bland annat försäljning under marginalkostnaden 
och andra rovdriftsmetoder där syftet är att eliminera konkurrens

• använda eller be någon annan använda olämpliga metoder för att få 
tillgång till en konkurrents företagshemligheter, som att stjäla dem, ta 
dem, kopiera dem eller använda bedrägeri för att få tillgång till dem

• medvetet använda en konkurrents företagshemligheter
• utnyttja negativ försäljning, nedvärdera konkurrenter eller sprida 

obefogade rykten.

Anställda ska inte göra något av följande utan att först diskutera frågan med 
Eatons juristavdelning och få tillstånd från lämplig ledningspersonal:

• förhandla med konkurrenter om potentiella sammanslagningar, 
företagsförvärv, etablering av samriskprojekt eller gemensamma inköp, 
marknadsförings- eller utvecklingsavtal

• använda en inblandad konkurrent som måttstock
• delta i branschorganisationer eller grupper som tar fram normer eller 

branschstandarder tillsammans med konkurrenter
• utbyta information med konkurrenter.

Etisk behandling av kunder
Anställda på Eaton ska inte göra något av följande utan att det först har godkänts 
av juristavdelningen:

• begära att en kund säljer eller hyr ut en produkt eller tjänst till eller över 
ett visst pris

• knyta försäljning eller leasing av en Eatonprodukt eller -tjänst till inköp 
eller leasing av en annan Eatonprodukt eller -tjänst

• ingå ett exklusivt avtal med en kund
• begränsa en kunds territorium för återförsäljning eller leasing av Eatons 

produkter eller tjänster
• begränsa vilka kunder en produkt eller tjänst kan återförsäljas eller leasas 

till
• diskriminera mellan konkurrerande kunder i fråga om priser eller rabatter 

på likvärdiga varor.
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 Frågor och svar

Fråga: Kan jag ansöka om ett jobb hos en konkurrent för att lära mig mer 
om deras nya produkter?

Svar: Nej. Det skulle vara fel att ljuga om dina avsikter för att få tag på hemlig 
information om våra konkurrenters produkter. Det kan också vara 
olagligt. Det är däremot inget fel med att samla in offentlig information 
om våra konkurrenters produkter om det sker lagligen och professionellt. 
Be juristavdelningen om råd om du undrar hur du samlar in denna typ av 
information.

Fråga: En person som jobbar hos en blivande kund har erbjudit sig att ge 
Eaton en stor order om jag lovar att leverera en generator hem till 
honom. Jag vill inte förlora affären eller ordern.  Vad ska jag göra?

Svar: Du ska inte ge honom generatorn. Det skulle vara en form av muta. 
Sådana är olagliga i de flesta länder och strider också mot Eatons regler 
om antikorruption. Påminn personen om fördelarna med att göra affärer 
med Eaton och fundera på om någon annan i kundens team skulle anse 
att vårt förslag ger bäst värde.

Fråga: En av mina medarbetare ljuger ibland om konkurrenternas 
produkter inför kunder. Han säger att kunderna vet att han 
överdriver för att få igenom en försäljning, men det känns inte bra. 
Vad ska jag göra?

Svar: Påminn först din medarbetare om att vi bara bygger upp långvariga 
affärsförbindelser genom ömsesidig respekt och ömsesidigt förtroende. 
Vi vinner affärer genom vår oöverträffade prestanda och genom att vara 
ärliga när vi diskuterar våra produkter. Om du inte vill tala med din 
medarbetare om detta ska du tala med din chef eller 
personalavdelningen.

Fråga: Jag har ett bra förhållande till mina vänner som jobbar hos 
konkurrenterna. Är det något fel med att ibland diskutera 
marknadssituationen med dem?

Svar: Undvik diskussioner eller aktiviteter med dina vänner som kan uppfattas 
som olämpliga eller skulle kunna leda till påstående om 
konkurrensbegränsande verksamhet. Att diskutera affärer med 
konkurrenter kan ibland ses som avtal mellan konkurrenter i syfte att 
skada konkurrensen på ett sätt som inte tillåts enligt lag.

Fråga: Min granne har just blivit uppsagd från en av våra största 
konkurrenter. Kan jag fråga honom om deras produkter nu, 
eftersom han inte längre jobbar hos dem? 

Svar: Innan du ställer några frågor måste du vara säker på att din granne 
förstår att du inte ber honom berätta något som är hemligt eller täcks av 
sekretessavtal mellan honom och hans tidigare arbetsgivare.
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Etisk behandling av leverantörer
Anställda på Eaton ska inte göra något av följande utan att det först har godkänts 
av juristavdelningen:

• knyta inköp av en produkt eller service till ömsesidig försäljning av en 
produkt eller tjänst

• ingå ett exklusivt avtal med en leverantör
• bilda någon typ av inköpsgrupp eller -kollektiv.



Exempel

Fel 
En chef godkänner ett avtal med 
två konkurrenter om vilken 
prisökning man ska erbjuda 
kunderna.

En person som just blivit anställd 
på Eaton använder sitt gamla 
lösenord för att besöka sin 
tidigare arbetsplats webbplats 
och titta på sekretessbelagda 
uppgifter.

Rätt
En chef på 
marknadsföringsavdelningen 
deltar i ett möte i en 
branschorganisation där man 
diskuterar hur man ska kunna 
styra prissättningen på 
marknaden. Han förklarar att 
diskussionen är olämplig och 
lämnar rummet.

En ingenjör hos en konkurrent 
som söker jobb på Eaton 
beskriver sitt arbete med en ny 
produkt som skulle kunna vara till 
gagn för Eaton. Ingenjörens chef 
ber honom att hålla informationen 
för sig själv.
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Respektera  
mångfald och rättvis 
anställningspraxis

Vi förpliktar oss att respektera en kulturellt mångfaldig 
arbetsstyrka på ett sätt som ger alla medarbetare 
samma möjligheter och rättvis behandling beroende 
på kompetens. Vi tolererar inte trakasseri eller 
diskriminering på arbetsplatsen.

6
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Vi använder Eatons värderingar för att demonstrera vår tro på framstående 
egenskaper genom människor.

Vi främjar en öppen miljö där våra medarbetares personliga egenskaper 
respekteras och där vi värdesätter de unika betraktelsesätt som leder till 
nyskapande idéer och bättre beslut. 

Vi anser att alla anställda ska behandla varandra och alla de kommer i kontakt 
med i arbetet med värdighet och respekt.

Vi använder affärsmetoder som främjar lika anställningsvillkor för anställda med 
likvärdiga meriter.

Vi strävar efter att upprätthålla en miljö där vi alla, oavsett kulturell bakgrund, kön, 
ras, hudfärg, religion, etnisk bakgrund, ålder, nationellt ursprung, sexuell 
läggning, könsmässig identitet, handikapp, nivå eller ställning kan nå vår fulla 
potential och visa vårt värde varenda dag.

Integration
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 Frågor och svar

Fråga: Min handledare verkar tycka bättre om mina medarbetare eftersom 
de har samma religion. Vad ska jag göra?

Svar: Det bästa vore att tala med din handledare om detta, men om du inte vill 
göra det ska du tala med din lokala personalchef.

Fråga: Det går rykten om att en av revisorerna på min avdelning fick ett 
bättre jobb efter att han hjälpte vår chef att dölja ett stort misstag. 
Är det rätt?

Svar: Nej det är inte rätt, men det kan bara vara ett rykte. Om du verkligen har 
skäl att tro att din chef har agerat på ett olämpligt sätt ska du tala om det 
för personalavdelningen eller en annan lokal chef. Du kommer inte att bli 
utsatt för hämndaktioner.

Fråga: En bekant till mig har samma jobb som jag på ett annat 
multinationellt företag och hon säger att jag tjänar för lite. Hur vet 
jag om det stämmer? 

Svar: Det är möjligt att din bekant inte tar hänsyn till både din lön och dina 
förmåner. Om det är något du undrar över när det gäller din lön och dina 
förmåner ska du tala med din chef.

Fråga: Min chef kräver att vårt team uppfyller vissa mål på arbetade 
arbetstimmar och kvalitet varje månad. Utgör det trakasserier?

Svar: Nej. Din chef är skyldig att behandla dig på ett yrkesmässigt sätt, men 
det är inte trakasserier att kräva att du uppfyller vissa prestationsmål på 
ett rättvist och konsekvent sätt.
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Exempel

Fel 
En kvinna beaktas inte för ett jobb 
på grund av att hon är förlovad 
och hennes religion förbjuder att 
hon jobbar när hon gifter sig. 

På en anläggning har städningen 
lagts ut på ett mindre företag. 
Anläggningschefen misstänker att 
några av de som arbetar på 
städföretaget inte lagligen har rätt 
att jobba i landet, men gör inget 
åt det. 

Förhållandet mellan två anställda 
som kommer från närliggande 
länder är ansträngt. En 
personalchef undviker därför att 
anställa personer från ett av 
länderna eftersom det skulle 
kunna innebära problem på 
arbetsplatsen. Lokal lagstiftning 
förbjuder inte att nationell 
härkomst läggs till grund för 
anställningsbeslut.

En handledare råkar höra när ett 
par anställda uttalar sig 
nedlåtande om anställda med viss 
etnisk bakgrund men ignorerar 
saken.

Rätt
En person med ett fysiskt 
handikapp ansöker om ett jobb 
och beaktas utifrån sina meriter.  

En kvinnlig handledare avancerar 
till anläggningschef på grund av 
sina meriter, trots att flera män på 
anläggningen har sagt att de inte 
vill ha en kvinnlig chef.

Två anställda kontaktar 
personalavdelningen för att 
berätta att de har sett att en 
medarbetare har agerat hotfullt 
mot en annan medarbetare. 
Personalavdelningen förklarar för 
den anställde som har uppträtt 
hotfullt att man inte tolererar våld 
i någon from, hot eller hotfullt 
beteende och vidtar disciplinär 
åtgärd mot den anställde. 

En chef avslöjar för 
personalavdelningen att hennes 
pojkvän också arbetar på Eaton. 
De diskuterar om förhållandet 
innebär en intressekonflikt eller 
kan ge sken av att göra det och 
om det är nödvändigt att ändra 
arbetsplikterna eller flytta en av 
personerna till en annan 
befattning.
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Vi undviker förhållanden eller uppföranden som 
kan påverka vårt omdöme eller skapa faktiska 
eller uppenbara konflikter mellan våra personliga 
intressen och vår lojalitet mot Eaton. Vi utnyttjar 
inte vår ställning inom Eaton för att erhålla 
olämpliga förmåner för andra eller oss själva. Vi 
deltar inte i aktiviteter eller ingår förbindelser som 
konkurrerar med Eaton.

7Undvika  
intressekonflikter
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41Relationer

En intressekonflikt uppstår när ditt personliga intresse eller uppförande påverkar, 
eller ser ut att påverka, din förmåga att agera i Eatons intresse. Även om ett 
beslut du fattar är rättvist, kommer folk förmodligen inte att lita på det. Det är 
mycket viktigt att undvika situationer i vilka lojaliteten kan splittras. 
Intressekonflikter är inte alltid entydiga, och varje situation är olik den andra. 
Nedan beskrivs några vanliga typer av konflikter.

Anställning utanför företaget
Även om det inte skapar en intressekonflikt måste allt arbete utanför företaget 
hållas separat från din anställning på Eaton och får inte påverka din 
arbetsprestation. Faktum är att för de flesta överordnade eller professionella 
poster på Eaton är det underförstått att våra anställda tillbringar hela sin arbetstid 
på frågor som rör Eaton och inte ska "extraknäcka" för någon annan arbetsgivare. 
Innan du börjar ett andra jobb ska du se till att din chef godkänner det.

Arbeta för en leverantör eller kund
Det föreligger en intressekonflikt om du arbetar för en av Eatons leverantörer 
eller kunder som anställd, konsult eller i annan kapacitet.

Konkurrens med Eaton
Du får inte personligen engagera dig i ett företag eller en aktivitet som 
konkurrerar med Eatons verksamhet eller aktiviteter, varken som anställd, konsult 
eller i någon annan form.

Ägarintresse i andra företag
Anställda får inte äga, direkt eller indirekt, en finansiell andel i ett företag som 
tillhör någon av Eatons kunder, leverantörer eller konkurrenter, eftersom det 
skulle innebära eller ge sken av att innebära en intressekonflikt med Eaton. I 
detta hänseende avses med finansiell andel ett ägarintresse på mer än en 
procent av en annan verksamhets emitterade säkerheter/kapitalvärde. Om du är 
osäker på hur en investering kan komma att uppfattas ska du diskutera den med 
din chef.
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Användning av insiderinformation vid aktiehandel
Anställda med tillgång till konfidentiell information får inte använda eller avslöja 
informationen i samband med aktiehandel. Det är både olagligt och oetiskt att 
använda ej offentliggjord information för att uppnå en finansiell förmån och det kan 
leda till civilrättsliga eller straffrättsliga sanktioner, till exempel böter och fängelse.

Familj och vänner
En intressekonflikt kan uppstå om du, din äktenskapspartner, en släkting eller 
nära vän arbetar för, eller har en finansiell andel i, ett företag som tillhör en av 
Eatons leverantörer eller potentiella leverantörer, en av Eatons kunder, en 
potentiell kund eller en konkurrent. Det föreligger också en intressekonflikt om 
du anställer en släkting eller nära vän in någon position på Eaton. Även sådant 
som kan ge sken av att utgöra en intressekonflikt måste undvikas. Om du har en 
släkting eller vän som arbetar för en leverantör, potentiell leverantör, kund, 
potentiell kund eller konkurrent ska du berätta detta för din arbetsledare så att 
eventuella problem kan diskuteras och undvikas.

Medlemskap i styrelser
Anställda ska inte sitta i styrelser eller liknande 
organ i andra vinstdrivande företag än Eatons 
dotterbolag eller närstående bolag, utan uttryckligt 
godkännande från Eatons ordförande och 
koncernchef. Utnämningar till styrelser i Eatons 
dotterbolag sker genom bestämda kanaler. 
Ordförandens godkännande krävs inte för anställda 
som sitter i styrelser i ideella företag eller i 
samhällsorganisationer. Anställda som är 
intresserade av ansvarsskydd för sin tjänst i ideella 
styrelser eller samhällsorganisationer ska kontakta 
koncernchefen och chefsjuristen.

Gåvor till eller från Eatons  
kunder eller leverantörer
Olämpliga eller överdrivet dyra gåvor eller 
representation till eller från Eatons kunder eller 
leverantörer kan skapa intressekonflikter. Kontrollera 
Eatons regler om gåvor och representation för 
vägledande information och 
rapporteringsskyldigheter.
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Kom ihåg:

Det behöver inte 
föreligga en 
faktisk 
intressekonflikt 
för att ett 
problem ska 
kunna uppstå. 
Alla tecken på 
konflikter måste 
undvikas. Om du 
är osäker på vad 
du får eller inte 
får göra inom 
detta ämne ska 
du be om hjälp.

▲!



 Frågor och svar

Fråga: Nu när jag har fått ett så bra jobb på Eaton förväntar sig min familj 
att jag ska hjälpa dem att också få jobb på Eaton. De räknar med att 
jag ska hjälpa dem och min familj skulle bli stött om jag säger att 
de inte kan söka jobb på Eaton. Vad ska jag göra?

Svar: Eatons framgångar bygger på vår förmåga att anställa de absolut bästa 
talangerna. Förklara för din familj att de kan söka jobb på Eaton, men att 
du inte kan göra något för att få Eaton att anställa dem, ge dem förtur 
eller personligen vara handledare åt dem i någon form. De har precis 
samma möjligheter som alla andra att få jobb på Eaton.

Fråga: Jag har gift mig med en kvinna vars familj har ett betydande 
ägarintresse i en av våra konkurrenter. Betyder det att jag måste 
sluta arbeta på Eaton?

Svar: Nej, det gör det inte.  Diskutera frågan med din chef så att du undviker 
eventuella problem.

Fråga: När jag förhandlar med en leverantör om en stor ny order antyder 
vd:n för leverantören att han kommer att erbjuda mig ett jobb på 
sitt företag, med tjänstebil och avsevärt högre lön, om jag hjälper 
honom att få kontraktet med Eaton. Jag avstår artigt och förklarar 
att vi utser våra leverantörer utifrån deras meriter och att det skulle 
vara olämpligt för mig att acceptera hans erbjudande. Ska jag 
berätta för någon om vad som hände?

Svar: Ja, du bör tala om det för din chef omedelbart så att det inte verkar som 
om du påverkades av erbjudandet och så att Eaton kan överväga om de 
ska fortsätta att ha förbindelser med leverantören.
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Exempel

Fel 
En chef godkänner att man köper 
in mat till en företagsmiddag från 
sin frus restaurang utan att tala 
om för någon att det kan föreligga 
en intressekonflikt.

En chef anställer sin svärson för 
en befattning direkt under honom.

En anställd startar en verksamhet 
som konkurrerar med Eaton.

En anställd som i ett konfidentiellt 
möte får veta att Eaton planerar 
att köpa ett bolag, köper aktier i 
det bolaget.

Rätt
En kvinna som är gift med en 
chef på varuförsörjningen får jobb 
hos en leverantör. Chefen 
underrättar företaget om att det 
kan föreligga en intressekonflikt 
och företaget vidtar lämplig 
åtgärd.

En administrativ assistent får del 
av ett utkast på Eatons 
kvartalsrapport. Assistenten 
berättar inte för någon vad som 
står i rapporten.

En chef avstår från att delta i 
beslut om att anställa hans 
brorson och ser till att brorsonen 
inte arbetar på chefens avdelning, 
om han blir anställd.

En anställd som blir befordrad till 
gruppledare meddelar sin chef 
om att hennes pojkvän också 
jobbar på Eaton så att man kan 
diskutera frågan och undvika 
eventuella problem.

45



Skydda tillgångar 
och information

Vi använder egendom, information och möjligheter 
som tillhör Eaton för Eatons affärssyften och inte för 
obehörig användning. Vi respekterar konfidentiell 
information och medarbetares personuppgifter som 
har anförtrotts oss av Eaton eller andra.

8
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Exempel

Fel 
En maskinist samlar in överblivet 
material från maskinen för att ta 
med det hem och använda det för 
sitt personliga bruk.

En anställd lånar ut sin firmabil till 
en granne.

Anställda använder företagets 
svetsutrustning för att hjälpa sin 
chef att laga en gräsklippare.

Rätt
En anställd påminner en 
medarbetare om 
säkerhetsreglerna på 
arbetsplatsen och visar honom 
hur han ska förvara sina verktyg 
säkert.

En chef som får höra att en 
anställd har hotat att göra illa sin 
medarbetare kontaktar den lokala 
säkerhets- och 
personalavdelningen.

En anställd hör rykten om att 
vissa anställda samlar 
avfallsprodukter för att sälja dem 
till lokala köpare. Han tar upp 
frågan med sin chef.

Fysiska tillgångar
Du ansvarar för att hjälpa till att skydda och bevara Eatons egendomar från skada, 
stöld och felaktig användning. Eatons tillgångar omfattar fysisk egendom som till 
exempel anläggningar, utrustning, verktyg, kontorsvaror och datorer.

Du skyddar Eatons fysiska tillgångar genom att
• använda dem på lämpligt sätt på arbetet och skydda dem då de inte 

används, till exempel genom att förvara verktyg på ett säkert ställe på 
arbetsplatsen

• endast använda elektroniska passerkort på godkänt sätt
• meddela lokal säkerhetspersonal om artiklar har tappats bort eller stulits
• meddela företagets säkerhetsavdelning om kända eller misstänkta 

kriminella aktiviteter eller hot mot Eaton, dess anställda eller tillgångar.

Tillit
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Datorer och andra informationssystem 
Eaton uppmuntrar användning av elektronisk kommunikation för att dela 
information, kommunicera effektivt och utbyta idéer. Exempel på elektronisk 
kommunikation innefattar elektronisk post (Internet och intern), telefon, 
mobiltelefon, röstbrevlåda, meddelanden på elektroniska anslagstavlor, bloggar, 
snabbmeddelanden, videokonferenser, fax och information som läggs ut på 
sociala nätverk.

Elektroniska kommunikationer på Eaton är avsedda för affärsaktiviteter. Tillfällig, 
personlig användning tillåts så länge det inte påverkar användarens eller någon 
annan persons arbetsprestationer negativt, påfrestar Eatons elektroniska 
kommunikationssystem i onödan eller på annat sätt bryter mot Eatons regler och 
riktlinjer för elektronisk kommunikation, digital upphovsrätt och sociala medier.

Anställda ska inte avslöja sina användarnamn eller låta externa personer få 
tillgång till Eatons datorer, nätverk, data eller system.

Här följer några exempel på brott mot Eatons regler och riktlinjer om elektronisk 
kommunikation, digital upphovsrätt och sociala medier:

• Kommunikation som sker på ett trakasserande, förolämpande, obscent 
eller hotande sätt.

• Reklam för varor eller tjänster som inte har någon anknytning till Eatons 
verksamhet.

• Alla försök att värva anställda från andra företag.
• Skapa eller vidarebefordra kedjebrev via e-post.
• Förfalskningar.
• Elektroniska kommunikationer för olagliga ändamål.
• Spridning av sådana företagshemligheter som till exempel ritningar på en 

ny produkt eller prislistor till obehöriga parter.  
• Avslöjande eller lagring av konfidentiell information, till exempel 

offentliggöranden om finansiella frågor eller företagsförvärv, på 
obehöriga resurser eller webbplatser.  

• Nerladdning eller lagring av pornografi på Eatons resurser.
• Installation av ej licensierad eller godkänd programvara eller ej 

licensierad digital media (audio- eller videofiler) på Eatons resurser.
• Kommunikation och avslöjande av information med verktyg som tillåter 

delning av filer peer to peer.
• Anslutning av ej godkänd hårdvara eller utrustning till Eatons nätverk 

eller e-postsystem.

Allteftersom nya sociala medier och andra kommunikationsverktyg utvecklas 
uppmuntras våra anställda att regelbundet kontrollera Eatons regler om 
elektronisk kommunikation och sociala medier för vägledning om vad som är 
passande och lämpligt.
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Exempel

Fel 
En anställd använder en dator 
som tillhör Eaton för att ladda ner 
en ej godkänd version av 
Microsoft Office utan att först 
tala med IT-avdelningen.

En anställd publicerar information 
på ett socialt nätverk om ett 
förestående företagsförvärv.

En anställd vidarebefordrar ett 
e-postmeddelande som 
innehåller namn och 
löneuppgifter till sitt externa 
e-postkonto.

Rätt
En anställd får ett 
e-postkedjebrev från sina 
medarbetare och påminner dem 
om företagets regler om 
elektroniska kommunikationer.

En anställd som brukade kopiera 
konfidentiell ekonomisk 
information på Eaton till sin 
hemdator för att jobba hemifrån 
får höra att det inte är tillåtet och 
slutar göra det.

 Frågor och svar

Fråga: Får jag dela filer genom ett peer to peer-nätverk på min Eaton-dator?
Svar: Nej, att dela filer på det sättet är mycket riskabelt eftersom det utsätter 

datorn för eventuell förlust av integritets- och andra kontroller. Om du 
förlorar dessa kontroller kan du utsätta din dator och Eatons nätverk för 
säkerhetsintrång, serviceavbrott, stöld och andra olagliga aktiviteter som 
skulle kunna leda till ansvar för dig och företaget.

Fråga: Jag lagrade en kundpresentation på ett USB-minne när jag var på 
en affärsresa, men jag blev av med USB-minnet. Vad ska jag göra?

Svar: Berätta vad som hände för din chef så att han eller hon kan bedöma om 
du behöver underrätta kunden om informationsförlusten.

Fråga: Är det ok att jag låter min fru använda min Eaton-dator på 
semestern för att få tillgång till sin e-post?

Svar: Om du låter en annan person använda din Eaton-dator, om det så bara är 
för att läsa hans/hennes e-post, får de tillgång till alla filer och 
e-postmeddelanden som du har på din dator, och det är inte någon bra idé. 
Använd ditt eget omdöme och tänk på riskerna när du fattar dessa beslut.

Fråga: Efter att ha publicerat ett inlägg på ett externt chattrum om hur min 
Eaton-nödgenerator hjälpte mig under det senaste strömavbrottet, 
kontaktades jag av en lokal nyhetstidning som bad mig berätta min 
historia. Är detta ok?

Svar: Var noga med att berätta för tidningen att du är anställd på Eaton och 
att du uttrycker din personliga uppfattning om generatorn. Det är viktigt 
att komma ihåg att vi lever i en elektronisk tidsålder där publicering av 
information på elektroniska anslagstavlor och kommunikation i externa 
chattrum i stort sätt är samma sak som att tala med nyhetsmedier. Om 
du kommenterar Eatons produkter på sociala nätverk, vare sig dina 
kommentarer är positiva eller negativa, måste du ange att du är 
anställd på Eaton och förklara att de åsikter du uttrycker är dina egna 
åsikter. Kontrollera Eatons regler och riktlinjer för elektronisk 
kommunikation och sociala medier.
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Exempel

Fel 
En chef går igenom sin 
medarbetares skrivbord av ren 
nyfikenhet.

Två chefer diskuterar en anställds 
hälsoproblem i lunchrummet.

Rätt
En anställd hittar en 
arbetsutvärdering som någon 
glömt i kopieringsmaskinen och 
lämnar tillbaka den till ägaren 
utan att läsa den.

En ny chef kontaktar 
personalavdelningen för att 
diskutera vad som är det rätta 
sättet att hantera 
personuppgifter på.

Datasekretess och skydd för personuppgifter
På Eaton respekterar vi våra anställdas privatliv. Det är vår policy på företaget att 
skydda personuppgifter och data vi skickar, lagrar eller behandlar från obehörigt 
eller oavsiktligt röjande samt att endast använda dem i legitima företagssyften 
och hantera dem i enlighet med lag. På Eaton har vi infört säkerhetsåtgärder och 
åtkomstkontroll för att se till att endast de som har direkt ansvar i en relevant 
jobbposition och behöver dem ges åtkomst till personuppgifter. Eaton känner till 
att det i många av de länder där verksamheten bedrivs finns särskilda regler om 
personuppgiftsskydd och hantering av personuppgifter och Eaton är förpliktat att 
följa dessa lagar.

Medarbetarnas personuppgifter
Våra anställda har en grundläggande rätt till respekt för privatlivet som omfattar 
deras fysiska arbetsutrymme, till exempel skåp, bås, skrivbord, kontor, 
arkiveringsskåp och verktygslådor. Detta gäller även personuppgifter som de har 
sparat på företagsägd elektronisk utrustning de använder, såsom telefoner och 
datorer.  Eaton förbehåller sig dock uttryckligen rätten att inspektera en anställds 
personliga tillhörigheter på eller när han eller hon kommer in på företagets 
område och att genomsöka all företagsegendom i enlighet med interna regler, 
riktlinjer samt standarder och lokala lagar.

50



51



Våra immateriella rättigheter
Information om våra skyddade rättigheter ska behandlas försiktigt. Detta 
omfattar Eatons immateriella egendom, som till exempel följande:

• processer och formler
• varumärken
• företagshemligheter och know-how 
• upphovsrättsligt skyddat material
• företags-, marknadsförings- och tjänsteplaner
• idéer om teknik och tillverkning
• system, bland annat Eatons affärssystem
• designer och ritningar
• interna databaser
• personalregister
• löneinformation
• opublicerad finansiell information och rapporter.

Vi förbjuder obehörig användning eller avslöjande av Eatons skyddade information 
och detta kan också vara olagligt eller omfattas av olika lagar och regler om 
personuppgiftsskydd.

Att spara och skydda känslig information och bara göra den tillgänglig efter behov 
förhindrar obehörig åtkomst, användning eller radering.

Behandla information om tredje parts skyddade egendom (till exempel patent, 
varumärken, affärshemligheter och upphovsrätt) med samma försiktighet för att 
undvika anklagelser om att Eaton har förlorat informationen, gjort intrång i eller 
missbrukat den.
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Exempel

Fel 
En anställd talar i sin mobiltelefon 
på ett fullt tåg och avslöjar 
detaljerad information om en 
hemlig ny produktdesign.

En ingenjör på Eaton som jobbar 
hemifrån gör en förbättring av en 
Eatonprodukt och säljer tyst idén 
till en av Eatons kunder.

Rätt
En anställd föreslår ett sätt att 
spara energi på anläggningen. 
Man överväger idén och inför de 
föreslagna åtgärderna.

En chef påminner en nyanställd 
om att hon inte ska använda sin 
tidigare arbetsgivares 
konfidentiella information när hon 
utför sitt jobb på Eaton.

 Frågor och svar

Fråga: Vi hade nyligen ett läckage på anläggningen som fick stor 
uppmärksamhet lokalt. Min granne arbetar på den lokala tidningen 
och har bett mig ge min version av vad som hände. Vad ska jag göra?

Svar: Förklara artigt att Eaton har särskilda presstalesmän och att dessa 
kommer att kontakta honom med information. Tala om vad som hänt för 
din anläggningschef så att hon eller han kan tala med 
kommunikationsavdelningen om hur man ska hantera frågan.

53



Uppträda  
med integritet9

Vi varken erbjuder eller accepterar mutor, otillbörlig 
ersättning, olämpliga gåvor eller olämplig 
representation. Vi ingår affärsförbindelser som är 
förenliga med våra etiska och övriga värderingar. 
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Lagstiftning mot korruption
På Eaton uppfyller vi lagar mot korruption som förbjuder mutor, otillbörlig 
ersättning och andra korrupta åtgärder för att få eller behålla kunder eller uppnå en 
otillbörlig fördel. Sådana lagar finns i nästan alla länder. Ibland omfattar lagarna 
Eatons uppträdande globalt. Detta gäller till exempel den amerikanska lagen 
Foreign Corrupt Practices Act och den brittiska lagen Bribery Act. Båda dessa lagar 
förbjuder att Eatons anställda eller andra personer eller företag som företräder 
Eaton betalar mutor på någon av de platser där Eaton ingår affärsförbindelser.

Enligt denna typ av lagstiftning är det ett brott att betala, erbjuda eller ge något 
av värde till en statstjänsteman, ett politiskt parti eller politisk befattningshavare, 
någon som ställer upp i regeringsval och, i vissa fall, till privata personer eller 
företag om det sker i ett korrupt syfte att påverka deras handlingar och beslut. 
Överträdelser av denna lagstiftning kan leda till att Eaton eller dess anställda blir 
skadeståndskyldiga eller döms för brott, eller båda delar, med till exempel 
fängelse eller betydande böter som följd.

Mutor, otillbörlig ersättning och andra 
korrupta betalningar är förbjudna överallt
Eatons anställda får inte under några förhållanden 
direkt eller indirekt erbjuda, ge, be om eller ta emot 
någon form av muta, otillbörlig ersättning eller andra 
korrupta betalningar eller annat av värde till eller från 
personer eller organisationer såsom myndigheter, 
regeringstjänstemän, privata företag eller anställda i 
privata företag.

Detta förbud mot mutor, otillbörlig ersättning och 
andra korrupta betalningar gäller över hela världen – 
utan undantag och utan hänsyn till vad som uppfattas 
som seder, lokala vanor eller konkurrensförhållanden. 
Förbudet gäller även för försäljare, representanter, 
konsulter, återförsäljare och andra samarbetspartner 
som agerar för Eatons räkning samt samriskprojekt. 
Samtliga affärspartner, däribland representanter, 
konsulter, mäklare, underleverantörer, leverantörer, 
samriskbolag eller närstående bolag och andra 
mellanmän eller agenter som företräder Eaton 
förväntas följa tillämpliga lagar mot korruption när de 
utför verksamhet för Eatons räkning.

Mer information 
finns i Eatons 
regler om 
antikorruption.
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 Frågor och svar

Fråga: Jag har många förbindelser med ett statsägt företag. Räknas de 
anställda som statstjänstemän?

Svar: Ja. Statstjänsteman är ett omfattande begrepp som inkluderar anställda i 
statsägda företag. Se reglerna om antikorruption för en fullständig 
definition.

Fråga: Jag hörde ett rykte om att en av våra agenter kanske använder 
korrupta affärsmetoder, men jag har inga specifika uppgifter. Vad 
ska jag göra?

Svar: Var uppmärksam på rykten eller anklagelser om att våra agenter agerar 
otillbörligt. Eaton kan bli ansvarigt för deras beteende, även om vi inte 
godkände det eller visste att det pågick. Det är viktigt att vi undersöker 
huruvida föreslagna agenter driver sin verksamhet på ett tillbörligt sätt 
innan vi har förbindelser med dem. Våra skriftliga avtal med agenter ska 
ge oss möjlighet att inspektera deras aktiviteter och bekräfta att de följer 
tillämplig lagstiftning. De ska också ge oss rätt att säga upp avtalet om 
agenten är involverad i korruption. Be juristavdelningen om råd angående 
hur du ska gå vidare.

Fråga: Jag skulle vilja anlita en konsult för tjänster i ett land med utbredd 
korruption. Hur kan jag vara säker på att konsulten kommer att 
upprätthålla våra etiska regler och värderingar när han/hon agerar 
för Eatons räkning?

Svar: Eaton gör skäliga undersökningar innan de anlitar en tredje part som 
konsult och bedömer om denna har de nödvändiga kunskaperna, 
skickligheten och resurserna för att utföra verksamhet för Eatons 
räkning. Kontakta juristavdelningen om råd innan du anlitar en konsult 
eller en annan tredje part för att utföra verksamhet åt Eaton.

Fråga: Vad är en muta?
Svar: En muta är pengar eller något annat av värde (till exempel tjänster eller 

gåvor) som någon erbjuder eller ger på ett oetiskt eller olagligt vis för att 
påverka en tredje parts bedömning eller uppträdande eller för att uppnå 
ett visst resultat eller agerande.

Fråga: Vad är otillbörlig ersättning eller en kickback?
Svar: Det är en särskild form av muta. Det är pengar, en avgift, provision eller 

annat av värde som betalas för att på otillbörligt sätt få eller belöna 
förmånlig behandling i samband med ett avtal, projekt eller annat 
samarbete. Ett exempel på otillbörlig ersättning eller en kickback är om 
en leverantör åtar sig att ge den Eatonanställda en del av de pengar som 
Eaton betalar leverantören om leverantören får kontraktet.

Fråga: En kundrepresentant har sagt ja till ett långtidskontrakt, på villkor 
av att vi åtar oss att ge en procents rabatt på inköpspriset för var 
tusende produkt som beställs. Jag vet att otillbörlig ersättning inte 
accepteras, men är det tillåtet att gå med på rabatt?

Svar: Ibland kan det vara tillåtet att ge kunden volymbaserad rabatt på en del av 
inköpspriset, förutsatt att rabatten tillåts enligt lokal lagstiftning, redovisas 
korrekt och betalas direkt till kundens företag och inte till kundrepresen-
tanten själv. Om kunden ber dig betala en del av inköpspriset till henne 
personligen mot att hon köper varorna från dig, skulle det utgöra en 
otillbörlig ersättning och är därför inte lämpligt. Kontakta juristavdelningen 
om sådana frågor om du inte är säker på vad som är lämpligt.
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Exempel

Fel 
Eaton köper en andel i ett bolag i 
ett land med utbredd korruption 
utan att granska eller ta hänsyn till 
företagets affärsmetoder eller rykte 
för ärlighet.

En chef ber en reparations- och 
underhållspartner ge honom  
ett bra pris på reparationerna  
av hans hus mot att han ger 
partnern ett gott omdöme vid 
leverantörsutvärderingen.

Rätt
Efter många månader av kostsam-
ma och tidskrävande förhandlingar 
mellan en försäljningschef på Eaton 
och en stor statsleverantör har 
Eaton vunnit kontraktet. Innan man 
skriver under kontraktet försöker en 
person i leverantörsteamet få för-
säljningschefen att betala honom 
en muta. Chefen ber omedelbart 
sin chef och juristavdelningen om 
vägledning. Chefen vänder sig 
därefter till den person som ville ha 
mutan och avslår erbjudandet. Hon 
understryker att Eaton har en plikt 
att göra affärer rätt och berättar för 
personen om Eatons fördelar när 
det gäller kvalitet, teknologi och 
service. Chefen bekräftar att man 
fortfarande är villig att ingå kontrak-
tet, men utan någon underhands-
betalning. Bolagen skriver under 
kontraktet.

En leverantör erbjuder en anställd 
på Eatons varuförsörjningsavdelning 
en kontant betalning för att snabba 
på processen för att godkänna 
leverantören. Den anställde på 
varuförsörjningen avböjer artigt 
erbjudandet och underrättar sin 
chef om mutförsöket omedelbart.

Fråga: Jag ombads ge bort en resa till en nöjespark, mot att kunden 
beställde varor från mig. Jag avstod artigt och vi fick ändå 
beställningen. Ska jag ändå berätta detta för någon?

Svar: Ja, det är alltid bra att berätta sådana händelser för din chef för att 
undvika eventuella problem med kunden i framtiden.

Fråga: Skulle Eaton hellre säga nej till en affärsmöjlighet än att riskera att 
skada sitt rykte?

Svar: Ja, det skulle vi. Vårt rykte som etiskt företag är för viktigt för att vi ska 
riskera det för en affärsmöjlighet, oavsett hur stor affären är.
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Gåvor och representation
Affärsgåvor och representation för ett mindre värde används ofta för att skapa 
goodwill och stärka arbetsrelationer med leverantörer, kunder och andra 
samarbetspartner. På Eaton förstår vi att detta är viktigt och har utvecklat en 
internationell policy för gåvor och representation som anställda ska följa när de 
ger eller tar emot gåvor, representation eller resor. Det är särskilt viktigt att 
anställda följer policyn när de har affärsförbindelser med eller ingår 
affärsdiskussioner med statstjänstemän och anställda på statsägda företag.

Ge och ta emot gåvor
I allmänhet kan Eatons anställda ge eller motta gåvor så länge gåvan är laglig och:

• inte ger sken av eller skapar en skyldighet att gåvogivaren här rätt till 
förmånlig behandling

• inte skulle vara pinsam för Eaton eller affärspartnern om den redovisades 
öppet

• uppfyller de regler som den lokala ledningen har uppställt (i 
förekommande fall)

• tillåts och redovisas i enlighet med den internationella policyn för gåvor 
och representation.

 Frågor och svar

Fråga: Får jag ta emot en gåva i samband med en officiell ceremoni?
Svar: Du får ta emot gåvor i samband med en officiell ceremoni förutsatt att 

gåvan inte kan tolkas som en muta eller otillbörlig betalning och inte 
strider mot någon lagstiftning. Det kan i vissa fall hända att du får en 
gåva vid en officiell ceremoni som strider mot Eatons internationella 
policy för gåvor och representation, men som det är opraktiskt eller 
skulle ses som negativt att vägra att ta emot. Om du får en sådan gåva 
ska du omedelbart meddela din chef om detta så att ni kan diskutera 
vilket som är det bästa sättet att hantera frågan.

Fråga: Är det lämpligt att be en leverantör att ta med mig och spela golf 
eller till ett annat sportevenemang?

Svar: Det är aldrig lämpligt att be om gåvor, ersättning, tjänster eller andra 
saker som gagnar dig personligen, oavsett vilket värde de har.

De lagar och regler som gäller för gåvor till 
statsanställda eller anställda i statsägda bolag är 
komplicerade. Anställda som arbetar med sådana 
personer måste följa bestämmelserna i den 
internationella policyn för gåvor och representation.
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Exempel

Fel
En anställd går på en fest hos en 
av Eatons återförsäljare och 
vinner två tur- och returbiljetter till 
Hawaii. Hon berättar inte om 
priset för sin chef och använder 
biljetterna.

Rätt
En anläggningschef vill ge en gåva 
till en lokal statstjänsteman i 
pensionspresent. Chefen tar 
kontakt med statstjänstemannens 
kontor och får veta att en 
beloppsgräns gäller för gåvor som 
personen kan ta emot. 
Anläggningschefen köper en liten 
sak med Eatons logo från 
bolagets butik som ligger under 
beloppsgränsen.

Det är aldrig lämpligt att erbjuda eller ta emot följande:
• kontantbetalningar eller något som är att likställa med kontanter
• gåvor som förbjuds enligt tillämplig lagstiftning
• gåvor som utgör mutor, otillbörlig ersättning eller betalning under 

bordet
• gåvor som du vet inte tillåts i affärspartnerns organisation
• gåvor i form av tjänster eller andra naturaförmåner.

59

Fråga: Jag arbetar på varuförsörjningen och har utvecklat nära 
förbindelser med en av våra leverantörer. Leverantören, som känner 
till att min son är hemma från universitetet denna sommar, erbjuder 
min son ett jobb. Ska jag acceptera erbjudandet?

Svar: Nej, det finns två goda skäl att tacka nej till erbjudandet. För det första 
utgör jobberbjudandet en förmån som skulle kunna anses utgöra en gåva 
och kan därför ge sken av att leverantörer har rätt att förvänta sig att du 
ska behandla honom förmånligt. För det andra, om du beställer 
produkter av honom strax efteråt, kan det se ut som om beställningen 
gjordes som tack för att han anställt din son.

Fråga: Jag bygger själv om mitt badrum och en av Eatons 
underleverantörer har gett mig ett kundnummer som jag kan 
använda för att få rabatt på byggmaterial. Eftersom det är arbete 
som jag själv utför på mitt hem, kan jag använda 
underleverantörens rabatt?

Svar: Rabatter ska likställas med kontanter och policyn tillåter inte sådana gåvor.



Exempel

Fel
En leverantör erbjuder sig att flyga 
en Eatonanställd till sin 
anläggning för att rätta till 
återkommande kvalitetsproblem. 
Leverantören ger den anställde en 
helt betald mellanlandning på två 
dagar i Las Vegas som 
kompensation för de problem 
kvalitetsfrågorna har lett till.

Rätt
Du tar ut en kund på middag och 
teater för att fira att ni har slutfört 
ett projekt.

Representation
Anställda som kan representera eller ta emot representation måste känna till 
innehållet i Eatons internationella policy om gåvor och representation samt 
tillämplig lagstiftning. Representation som omfattar Eatons anställda

• måste äga rum sällan och uppfylla bestämmelserna i den internationella 
policyn om resekostnader

• måste vara smakfull och äga rum på en lämplig plats för affärsförbindelser
• ska vara skälig och lämplig mot bakgrund av affärstillfället
• får inte vara en muta, otillbörlig betalning eller ersättning eller olaglig på 

annat sätt
• ska inte ge sken av att Eaton eller affärspartnern har rätt till förmånlig 

behandling
• måste vara tillåten och redovisas i enlighet med den internationella 

policyn för gåvor och representation.

 Frågor och svar

Fråga: Räknas det som en gåva eller representation enligt policyn om 
gåvor och representation om jag följer med min kund till ett 
sportevenemang?

Svar: Det anses som representation om du följer med kunden. Om det är du 
som ger kunden biljetterna anses de vara en gåva. I båda fallen omfattas 
gåvan eller representationen av policyn om gåvor och representation.

Fråga: Jag skulle vilja ta med en av mina kunder på en konsert, men har 
hört att hennes bolag inte tillåter representation som är värd mer 
än 20 euro. Om hon accepterar erbjudandet, kan jag ta med henne 
på konserten?

Svar: Om biljettens värde är högre än 20 euro bör du inte ta med henne till 
konserten. Erbjud aldrig gåvor eller representation när du vet att 
mottagarens organisation förbjuder dem.
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Verktyg för rapportering  
och redovisning av gåvor
För att garantera insyn i fråga om gåvor och 
representation på Eaton måste gåvor, representa-
tion och resor i vissa fall redovisas i verktyget för 
rapportering och redovisning av gåvor som finns 
på JOE.

 Frågor och svar

Fråga: Hur ska jag redovisa gåvor och 
representation om jag inte har tillgång 
till verktyget för rapportering och 
redovisning av gåvor?

Svar: Förklara för din chef, som ansvarar för att 
information om detta samlas in och 
rapporteras via rapporteringsverktyget.

Fråga: Kan en chef införa regler för sina 
anställda som är strängare än policyn 
om gåvor och representation?

Svar: Ja.

De lagar och regler som 
gäller för att erbjuda 
statsanställda eller 
anställda i statsägda 
bolag representation och 
resor är komplicerade. 
Anställda som arbetar 
med sådana personer 
måste följa bestämmel-
serna i den internatio-
nella policyn för gåvor 
och representation.

Följande typer av 
representation är det 
aldrig lämpligt att 
erbjuda eller ta emot:

• sexuell eller pornogra-
fisk underhållning av 
något slag eller all 
slags representation 
där man är naken eller 
uppträder oanstän-
digt, inte ens om 
sådan underhållning är 
kulturellt accepterad 

• representation som 
affärspartnern inte har 
rätt att ge eller närvara 
vid 

• representation som i 
andra avseenden är 
förbjuden enligt den 
lokala ledningen eller 
tillämplig lag.
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10 Försäljning  
till statliga 
myndigheter

Vi följer de särskilda lagar, regler och föreskrifter 
som gäller statliga kontrakt och förbindelser med 
statlig personal.
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Anställda som deltar i marknadsföring, försäljning, avtalsförhandlingar med och 
arbete på projekt där en stat är inblandad måste

• se till att dokument arkiveras i enlighet med särskilda statliga bestämmelser
• följa redovisningsrutiner, till exempel rutiner som säkerställer att kostnads- 

och prisinformation, vid behov, är aktuell, riktig, fullständig, redovisas 
vederbörligen, dokumenteras och sparas i filer på lämpligt sätt

• kräva att underleverantörer, konsulter, säljrepresentanter, återförsäljare och 
oberoende uppdragstagare rättar sig efter lagar och regler

• känna till och följa Eatons regler och riktlinjer avseende kontrakt med 
statsmakter och arbete med statsanställd personal

• inte byta ut avtalade varor och tjänster eller avvika från kontraktets 
specifikationer utan skriftligt godkännande från behörig statstjänsteman.

Brott mot de regler som gäller för statlig upphandling kan medföra allvarliga 
konsekvenser för Eaton och inblandade anställda. Dessa konsekvenser omfattar 
både skadestånd och straff och kan hindra Eaton från att arbeta med statliga 
organisationer i framtiden.

Statliga kontrakt
Nationella och lokala statsmakter världen över har särskilda lagar och regler om 
upphandling. Våra anställda måste följa alla tillämpliga lagar och regler för statlig 
upphandling.

Integritet

En stat kan tillämpa särskilda 
uppföranderegler som skiljer sig 
från och ibland är strängare än 
sedvanlig affärspraxis. Följande 
områden kräver särskild 
uppmärksamhet:

• marknadsföring
• bokföring
• dokumentering
• rapportering och/eller 

verifikationer
• varuförsörjning
• kvalitet.

Exempel på aktiviteter som kräver att 
särskilda regler följs till punkt och pricka:

• kostnadsredovisning
• rutiner för budgivning och offerter
• prissättning
• undvika intressekonflikter inom 

organisationer
• ge gåvor eller erbjuda 

representation till statstjänstemän
• diskutera eventuell anställning 

med aktuella och/eller tidigare 
statstjänstemän

• Ändra beställningar
• underhåll av stämplingskort 
• fullgörande av avtalsåtaganden
• hantering av sekretessbelagd 

information.
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När Eaton använder leverantörer eller underleveran-
törer för att fullgöra sina åtaganden enligt statliga 
kontrakt ska de relevanta medarbetarna på Eaton 
informera leverantörerna eller underleverantörerna 
om alla särskilda regler som är tillämpliga. Dess-
utom har Eaton en skyldighet att bara anlita 
leverantörer och underleverantörer som uppträder i 
enlighet med riktlinjerna häri.

Anställda på Eaton samt personer som agerar för 
Eatons räkning på platser där Eaton driver verksam-
het bör tänka på att förutom att agera i enlighet med 
sitt eget lands lagar, måste de även följa vissa 
amerikanska lagar som vars effekt sträcker sig 
utanför landets gränser. Det gäller till exempel den 
amerikanska lagen Foreign Corrupt Practices Act, 
lagstiftning som reglerar sekretessbelagd informa-
tion i USA samt amerikansk exportlagstiftning. Som 
exempel kan nämnas att amerikansk rätt är tillämplig 
på brittiska dotterbolag i Eatonkoncernen som 
producerar komponenter till försvarsrelaterade 
produkter i USA i samma utsträckning som de är 
tillämpliga på det amerikanska moderbolaget.

Kontakter med statlig personal
Nationella och lokala statsmakter förbjuder i allmänhet eller har stränga 
begränsningar på gåvor, tjänster, artigheter och resor som erbjuds till eller mottas 
av statlig personal. Kontrollera Eatons internationella policy om gåvor och 
representation innan du ger några gåvor, representerar, gör tjänster, lämnar 
artigheter eller ådrar dig andra kostnader eller lämnar välgörenhetsbidrag till 
statlig personal.

Om ditt jobb involverar affärsverksamhet med statsmakter bär du ansvaret för att 
känna till och följa tillämpliga lagar och regler. Kontakta juristavdelningen på Eaton 
om du är osäker på vilka lagar du omfattas av.

Mer information 
finns i Eatons 
regler om 
antikorruption.
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 Frågor och svar

Fråga: Om jag tycker att jag behöver mer utbildning om statliga kontrakt, 
vad ska jag göra?

Svar: Vi inser att detta är ett komplicerat ämne med omfattande regler. Vi 
förväntar oss dock att du själv tar ansvar för kvaliteten på ditt arbete. 
Kontakta därför juristavdelningen om du behöver mer utbildning för att 
utföra ditt jobb.

Fråga: Vad ska jag göra om jag inte är säker på att om jag kan erbjuda 
statligt anställda representation, mat eller resor på mitt projekt?

Svar: Gör inte några erbjudanden förrän du vet om det är möjligt. Om du 
behöver hjälp att avgöra vad som är tillåtet ska du kontakta 
juristavdelningen.

Fråga: Min chef har bett mig underteckna ett verifikationsunderlag i hans 
frånvaro. Jag är inte säker på att jag är behörig att underteckna det. 
Hur hanterar jag detta?

Svar: Be din chef bekräfta att du har behörighet att underteckna dokumentet. 
Om din chef inte är säker på det ska ni kontakta juristavdelningen. Du 
bör aldrig underteckna eller bekräfta att bolaget uppfyller statliga lagar 
och regler om du inte har särskild behörighet att göra det.

Fråga: En nyutnämnd statstjänsteman har bett om en rundvisning på vår 
anläggning. Hans utnämning var mycket kontroversiell i det lokala 
samhället och ett besök från honom skulle kunna uppröra de 
anställda. Måste jag tillåta besöket?

Svar: Samordna sådana frågor med Eatons vice vd för offentliga frågor och 
samhällsfrågor eller juristavdelningen.

Fråga: En av mina vänner ska sluta på sitt statliga jobb och hon skulle vara 
ett utmärkt tillskott i min nya projektgrupp. Kan jag berätta för 
henne om detta jobb?

Svar: För att undvika juridiska problem ska du kontakta personal- eller 
juristavdelningen innan du diskuterar anställningsfrågor med någon som 
är eller har varit anställd i en statlig befattning.
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Exempel

Fel 
En kund överväger att anlita Eaton 
för ett stort statskontrakt. Eaton 
anställer sonen till den person 
som avgör om kontraktet ska 
tilldelas Eaton.

Eaton måste lämna 
kostnadsuppgifter i sitt anbud. 
Eaton anser att informationen är 
konfidentiell och lämmar felaktig 
information istället.

En statsanställd antyder att det 
inte är någon som tar de lagar på 
allvar som förbjuder gåvor från 
bolag som har affärsförbindelser 
med staten och en Eatonanställd 
erbjuder honom då biljetter till ett 
sportevenemang.

Eaton har en plikt att tillhandahålla 
staten produkter som innehåller 
en viss andel lokalt tillverkade 
komponenter. Eaton intygar att en 
produkt uppfyller detta krav, trots 
att det inte är sant.

Rätt
Lokal lagstiftning innehåller ett 
strängare förbud mot att 
statstjänstemän tar emot måltider 
från leverantörer. Eatons anställda 
bjuder därför inte statstjänstemän 
på måltider.

En statlig anbudsförfrågan kräver 
intyg om olika uppgifter, till 
exempel företagets anställnings- 
och arbetsmarknadsrutiner. 
Anställda på Eaton bekräftar varje 
punkt innan certifieringen fullgörs 
och garanterar vid behov att de är 
behöriga att underteckna 
certifieringen.

Innan en chef på Eaton erbjuder 
en tidigare statstjänsteman 
anställning kontaktar han 
personal- och juristavdelningarna 
för att kontrollera att det inte 
strider mot lag.

Statliga redovisningsregler kräver 
att den tid som läggs ner på 
statliga kontrakt registreras och 
redovisas korrekt i fakturor. 
Noggranna rapporteringsrutiner 
tillämpas.
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Vi ger inga bidrag för Eatons räkning till politiska 
kandidater eller partier även då sådana är lagliga.

Politiska bidrag 11
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Eaton ger inga bidrag från sitt kapital, sin egendom eller sina tjänster till politiska 
kandidater, även då sådana bidrag är lagliga. Detta hindrar inte att politiska 
befattningshavare besöker företagets anläggningar. Faktum är att dessa besök 
uppmuntras för att se till att befattningshavarna förstår frågeställningarna för vår 
verksamhet. Det hindrar inte heller att Eaton engagerar sig i vissa frågor som 
behandlas genom omröstning (till exempel skolavgifter) om de är viktiga för vår 
verksamhet och våra anställda.

Vi uppmuntrar enskilda anställda att delta i den politiska processen och ge 
personliga bidrag utefter sina egna uppfattningar. Anställda får inte utöva 
påtryckningar på andra anställda för politiska bidrag eller för att stödja ett politiskt 
parti eller en politisk kandidat.

Anställda som tar ställning i offentliga frågor (regering, lagstiftning och andra 
frågor av allmänt intresse) får inte handla, eller ge sken av att handla, för Eatons 
räkning, såvida de inte har fått tillstånd till det från Eatons vice vd för offentliga 
frågor och samhällsfrågor.

Här följer några exempel på aktiviteter som förbjuds av Eaton och som kan vara 
olagliga:

• När politiska organisationer, personer som ställer upp i val eller deras 
staber använder Eatons företagsbilar eller annan egendom som tillhör 
Eaton i samband med en politisk kampanj.

• När Eatons medel används för att köpa biljetter eller inträde till politiska 
middagar och penninginsamlingar.

• När Eatons namn används i politisk litteratur eller kampanjlitteratur.

Etiskt
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Exempel

Fel 
En anställd på Eaton deltar i en 
middag för att samla in pengar till 
en politisk kandidat och redovisar 
kostnaden på sin 
kostnadsräkning.

En chef skickar e-post till alla sina 
underställda för att be om stöd för 
sin kusin, som har ställt upp i en 
lokal, politisk valkampanj. Hon 
uppmanar dem att lämna bidrag 
till kampanjen.

En avgående politiker håller en 
avskedsfest och de bidrag som 
lämnas ska användas för att 
betala av hans skuld från den 
tidigare valomgången. Eton köper 
ett bord för anställda att delta.

En anläggningschef låter en 
politiker sätta upp en 
kampanjaffisch på egendom som 
tillhör Eaton.

Rätt
Lokal lagstiftning tillåter att 
företag lämnar politiska bidrag. 
Eaton lämnar dock inte något 
bidrag.

En partipolitisk befattningshavare 
ber att bli visad runt på Eatons 
anläggning. Anläggningschefen 
ber om råd från juristavdelningen 
eller vice vd:n för offentliga frågor 
och samhällsfrågor innan han 
besvarar förfrågan.

Eatons ledning ställer sig bakom 
en lokal skolavgift och, efter att ha 
kontrollerat att detta är förenligt 
med lag och tillbörligt, förklarar för 
de anställda varför det är viktigt 
för Eaton och samhället.

En chef granskar en 
kostnadsräkning och upptäcker en 
post avseende ett politisk 
partimöte. Chefen ger avslag på 
räkningen och talar med den 
anställde om Eatons regler för 
politiska bidrag.

 Frågor och svar

Fråga: Kan jag köra vår borgmästare i vår firmabil i vår årliga parad?
Svar: Nej. Det är inte lämpligt att använda firmabilar för att stödja kandidater till 

politiska befattningar.

Fråga: Min chef har bett mig ge bidrag till en viss politisk valkandidat. Han 
försäkrar att jag inte är skyldig att ge något bidrag, men jag känner 
mig tvingad att göra det. Hur hanterar jag detta?

Svar: På Eaton får anställda inte utöva påtryckningar på andra anställda för stöd 
till ett politiskt parti eller en politisk kandidat.  Om du inte vill tala med 
din chef om detta ska du tala med personal- eller juristavdelningen.
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Vi strävar efter att vara en global ledare vad gäller 
skydd både för våra anställdas hälsa och säkerhet 
och miljön.

Miljö, hälsa  
och säkerhet12
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Medarbetarnas säkerhet
Vi anser att de anställdas hälsa och säkerhet är av högsta vikt. Vi strävar efter att 
förhindra olyckor, skador och arbetssjukdomar samt främjar en hälsosam och 
trygg livsstil för våra anställda och deras familjer.

Regelefterlevnad
Vår ledarstyrning på området för hälsa, säkerhet och miljö (HSM) har en global 
struktur när det gäller personer, regler och rutiner som är avsedda att garantera 
regelefterlevnad, ansvarsfulla HSM-rutiner och aktiv rapportering och hantering 
av incidenter. Den här strukturen omfattar både vår verksamhet och våra 
produkter. Vi strävar efter att uppfylla eller gå längre än myndighetsreglernas krav 
på ett sätt som är förenligt med Eatons åtagande att respektera och följa lagar, 
författningar och föreskrifter som gäller för vår verksamhet runt om i världen. Vi 
vill ha en företagskultur med ”noll incidenter” och hela tiden förbättra våra 
HSM-prestationer genom att genomföra Eatons hanteringssystem på HSM-
området som skapar gemensamma HSM-normer för prestationerna i alla 
anläggningar globalt. Vi använder oberoende tredje parter med rätt kompetens för 
att bedöma och verifiera våra mått på våra HSM-resultat.

Miljönormer
Vårt miljöåtagande går längre än att bara uppfylla lagstiftningen och omfattar flera 
åtgärder som är avsedda att minska de effekter vår verksamhet, våra produkter 
och varuförsörjningen har på miljön. I vår verksamhet återspeglas detta åtagande 
i vår strävan att förebygga miljöutsläpp, reducera utsläpp av växthusgaser och att 
bevara naturliga resurser. Denna strävan utgör en del av vårt åtagande inom 
varuförsörjningen. Vi utformar dessutom våra produkter för miljön (med hänsyn 
till exempelvis råvaror och energibesparing) och integrerar vår påverkan på 
kretsloppet med vår design. Tillsammans bidrar dessa åtgärder till Eatons 
allmänna hållbara affärsmodell.

Kunder, leverantörer och underleverantörer
Vi samarbetar med våra kunder, leverantörer och underleverantörer för att 
garantera att regler efterlevs, för att uppmuntra till säkerhet, reducera vår 
gemensamma miljöpåverkan och för att utveckla hållbara lösningar på de 
problem världen står inför med avseende på miljö och energihantering.
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 Frågor och svar

Fråga: Min bästa vän kör en gaffeltruck på mitt skift. I går natt körde han 
av misstag på ett fat med oljerester och en del olja hamnade på 
golvet. Jag hjälpte honom att göra rent och det var ingen som 
märkte något. Min vän har fått flera varningar för att han kör 
oaktsamt och om vi rapporterar händelsen kan han förlora sitt jobb. 
Vad ska jag göra?

Svar: Tala om för honom att du är orolig och förklara att ni måste rapportera att 
olja spillde ut. Om han inte gör det ska du själv rapportera oljespillet till 
din chef, den lokala HSM-chefen eller juristavdelningen.

Fråga: Jag jobbar i ett område där det krävs skyddsskor. HSM-chefen 
säger att det inte budgeterats några pengar för sådana skor. Vad 
ska jag göra?

Svar: Be anläggningschefen, företagets centrala HSM-avdelning eller 
juristavdelningen om hjälp.

Fråga: På min anläggning utförs maskinreparationer av konsulter. Jag är 
maskinoperatör och har märkt att några av konsulterna struntar i 
säkerhetsbestämmelserna för maskinerna. Ska jag säga något?

Svar: För hans egen säkerhet ska du be konsulten att avbryta arbetet. 
Rapportera sedan frågan till din chef eller den lokala HSM-chefen.

Fråga: På vår anläggning utförs plåtbeläggningar av vår leverantör på 
deras egen anläggning. Jag besökte nyligen deras anläggning och 
såg att kemikalier hade läckt ut från anläggningen och nått ett 
närliggande vattendrag. Vi har haft ett långt och bra samarbete med 
leverantören. Ska jag säga något?

Svar: Ja. Fråga leverantören om läckaget och be dem tala om vilka åtgärder som 
vidtagits för att stoppa det. Underrätta också till din lokala HSM-chef och 
juristavdelningen så att de kan avgöra hur man bäst ska gå vidare.

Fråga: Jag har sett att man på vissa andra avdelningar i vår anläggning 
uppträder på ett sätt som inte är säkert. Är det upp till mig att säga 
något?

Svar: Alla anställda ansvarar för att upprätthålla en säker arbetsplats. Rapportera 
allt riskfyllt beteende till din chef eller den lokala HSM-chefen.

Fråga: Varför följer vi säkerhetsnormer som är strängare än de lokala 
bestämmelserna, trots att våra konkurrenter bara följer de lokala 
reglerna?

Svar: På Eaton skyddar vi våra anställda genom globala normer för miljö, hälsa 
och säkerhet, även om dessa normer ibland går längre än motsvarande 
lokala regler.
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Exempel

Fel 
En maskinoperatör bestämmer 
sig för att det är för varmt att ha 
på sig sina skyddsglasögon.

En chef startar en ny 
produktionslinje för målning som 
kan förorena luft och vatten, men 
har inte skaffat nödvändiga 
tillstånd och licenser för detta.

För att förkorta ledtiden för en 
kundorder struntar en 
maskinoperatör i 
säkerhetsreglerna för maskinen.

Eftersom han vill öka 
anläggningens vinstsiffror, avslår 
en anläggningschef ett inköp av 
viss kontrollutrustning som krävs 
för att uppfylla reglerna om 
miljöutsläpp.

Rätt
En ny maskinoperatör anställs på 
företaget. När han börjar får han 
utbildning om rutinerna för 
maskinsäkerhet och personlig 
skyddsutrustning.

En anställd ramlar och skadar sig 
på anläggningen. Hon meddelar 
sin chef, rapporterar händelsen i 
enlighet med gällande policy och 
uppsöker läkare.

En kund förbjuder att vissa 
kemiska ämnen ingår i deras 
produkt eller produktförpackning. 
Produktteamet samarbetar med 
produktutvecklingen och 
varuförsörjningen för att se till att 
de förbjudna kemikalierna inte 
ingår i produkten.

För att garantera personalens 
säkerhet kontrollerar en 
anläggningschef att man följer 
HSM-rutinerna för 
förändringshantering när man 
inför nya produkter, rutiner, ny 
utrustning eller nya råvaror på 
anläggningen.
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Som anställd på Eaton förväntas du
•	 läsa,	känna	till	och	följa	etikreglerna
•	be	om	hjälp	när	du	inte	är	säker	på	om	dina	

beslut eller åtgärder är etiska eller lagliga
•	delta	i	utbildning	om	etik	och	regelefterlevnad	
•	förstå	att	du	kan	ha	en	skyldighet	att	omedelbart	

rapportera agerande som enligt ditt omdöme 
bryter mot etikreglerna
•	samarbeta	med	representanter	från	Eaton	som	

utför interna undersökningar
•	bekräfta	ditt	ansvar	att	följa	etikreglerna	vid	

förfrågan.
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Om du dessutom är chef på Eaton förväntas du
• föregå med gott exempel i både ord och handling
• uppmuntra öppen och ärlig tvåvägskommunikation med dina anställda, 

uppmuntra dem att ta upp sina frågor och uppfattningar om etiska frågor 
och informera dem när en fråga har lösts

• lyssna på och stödja en anställd som vill diskutera en fråga eller 
rapportera en potentiell överträdelse och se till att ingen vedergällning 
utkrävs för detta

• se till att åtgärdsprogram som antas för att hantera risker mot 
regelefterlevnad genomförs utan dröjsmål

• stödja Eatons regler och rutiner för att bekämpa och upptäcka oetiskt 
och olagligt uppförande

• se till att anställda utbildas och informeras om regler, rutiner samt risker 
mot etik och regelefterlevnad som gäller deras respektive befattningar

• varje år bekräfta att dina närmast underordnade har genomgått 
etikutbildning.

Sanktioner för brott mot etikreglerna
Anställda som bryter mot etikreglerna kan bli föremål för disciplinåtgärd, inklusive 
uppsägning eller avskedande. Åtgärder som strider mot etikreglerna kan också 
leda till skadeståndsskyldighet eller straff för medarbetaren.

Exempel på brott mot etikreglerna:
• Agerande som bryter mot etikreglerna.
• Att be andra bryta mot etikreglerna.
• Att inte samarbeta i utredningar som utförs av Eatons representanter.
• Hämndaktioner mot en anställd som rapporterade ett brott eller 

misstänkt brott i god tro eller som hjälpte till med en utredning i en etisk 
fråga.

• Att dölja eller underlåta att rapportera åtgärder som enligt din uppfattning 
strider mot etikreglerna.

Påtryckningar från chefer eller krav som uppstår på grund av affärsförhållande är 
ingen ursäkt för att inte rätta sig efter etikreglerna.



Exempel

Fel
En chef upptäcker att en anställd 
har förfalskat sin kostnadsräkning, 
men vidtar inga åtgärder.

Rätt
En chef håller ett möte med en 
anställd för att tacka henne 
personligen för att hon berättade 
om ett allvarligt kvalitetsproblem 
och på så sätt skyddade bolaget 
från eventuell skadeståndsskyl-
dighet och ett försämrat rykte.

 Frågor och svar

Fråga: Jag tror att det kan finnas ett eventuellt kvalitetsproblem på min 
anläggning, men jag är inte säker på de faktiska omständigheterna 
eller om det är en etisk fråga. Ska jag ändå rapportera frågan?

Svar: Vi förväntar oss att du ska rapportera denna typ av frågor till din chef så 
att han eller hon kan rätta till situationen innan det blir ett allvarligt 
problem. Du behöver inte undersöka eller känna till alla faktiska 
omständigheter. Vi ber bara att du har ett bra och ärligt syfte. I de flesta 
fall kan din chef hjälpa dig att förstå alla omständigheter eller arbeta 
tillsammans med dig för att lösa problemen.
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I dagens globala marknad är det ofta svårt att hålla 
jämna steg med de nya utmaningar som vår 
organisation står inför eller veta hur man ska hantera 
alla komplicerade situationer på ett tillfredställande 
vis. Ingen har alla svar. Men vi vet att de bästa svaren 
kommer att utvecklas i en organisation som förpliktar 
sig att upprätthålla sina etiska principer och 
värderingar och att skapa en miljö som stöder etiskt 
sunt uppförande. Tveka aldrig att ställa en fråga, ta 
upp en angelägenhet eller rapportera tveksamma 
åtgärder eller affärsrutiner.
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Bra etiska beslut är inte alltid uppenbara. Svaren är inte alltid solklara eller enkla. 
Vad gör du om du står inför ett svårt val? För att hjälpa dig att fatta ditt beslut 
föreslår vi att du läser etikreglerna och den här guiden och sedan frågar dig själv 
följande tre frågor:

Om du fortfarande är tveksam ska du diskutera saken med din chef. Han eller 
hon är ofta din bästa resurs och den som har bäst insyn i dina löpande uppgifter. 
Om du inte vill ta upp saken med din chef eller om du tar upp en sak och 
problemet inte blir löst, är detta några andra resurser som du kan utnyttja:

• En annan chef i din organisation, region eller enhet.
• Personalavdelningen eller personalombud (särskilt när det gäller sådana 

anställningsfrågor som löner, förmåner, disciplinåtgärder eller 
befordringar).

• Anläggnings- eller funktionschefer (till exempel Kvalitet eller 
Varuförsörjning).

• Juristavdelningen.
• Den globala etik- och regelefterlevnadsavdelningen.

• Skulle jag ha något emot att förklara mitt agerande för min chef?
• Skulle jag känna mig stolt om jag berättade om mina handlingar för min 

familj och mina vänner?
• Skulle jag ha något emot om mitt agerande rapporterades i pressen?
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Så här kontaktar du etik- och regelefterlevnadsavdelningen
Med begränsning för vad som gäller enligt lokal lagstiftning, kan vem som helst 
öppet eller anonymt rapportera eventuella etiska frågor eller faktiska eller potentiella 
rättsöverträdelser till Eatons etik- och regelefterlevnadsavdelning, till exempel frågor 
om redovisning, ekonomi, skatt eller mutor, på något av följande sätt:

• Post — Skicka brev till:
 VP, Ethics and Compliance
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

• E-post — Skicka e-post till Ethics@eaton.com eller använd 
webbformulären på de globala etiksidorna som du kan nå genom JOE 
(Eatons intranät) eller Eatons externa webbplats.

• Telefon — ring till hjälplinjen för etik och finansiell integritet på 800-433-
2774 från USA eller Kanada. Från övriga länder, ring det nummer som 
anges på din lokala etikplansch eller på de globala etiksidorna på JOE. 
Hjälplinjen är gratis och flerspråkiga representanter är tillgängliga dygnet 
runt, alla dagar.

• Andra språk — Om du vill kan du skriva på ditt eget språk och skicka 
ditt meddelande till någon av de nämnda adresserna, så översätter vi ditt 
brev eller e-postmeddelande.

Vad du kan förvänta dig när du kontaktar etik- och 
regelefterlevnadsavdelningen
Oavsett vilken metod du använder för att lämna din rapport, ta upp din oro eller 
fråga kan du förvänta dig följande:

• Din rapport, angelägenhet eller fråga kommer att tas på allvar och 
hanteras omedelbart på ett diskret och professionellt sätt.

• En översättningstjänst finns tillgänglig vid behov.
• Rapporter eller angelägenheter som du tar upp kommer att utredas eller, 

i lämpliga fall, vidarebefordras till personalavdelningen eller en annan 
intern kanal för svar och uppföljning. Utredningar genomförs snabbt. 

• Alla rapporter behandlas konfidentiellt så långt det är möjligt utan att det 
förhindrar en lämplig utredning.  

• Information om rapporten och utredningen sparas i enlighet med 
tillämplig lagstiftning. Informationen lämnas endast ut vid behov. 

• Med förbehåll för lokal lagstiftning väljer du själv om du vill vara anonym. 
Om förblir anonym går det inte att spåra var du befinner dig och vilket 
telefonnummer du har. Det gör det dock svårare för oss att utreda 
anklagelsen och bemöta alla dina frågor.

• Eventuella överträdelser eller felaktigt uppträdande kommer, om de 
bestyrks, att lösas genom lämpliga åtgärder. Om lämpligt och om vi har 
dina kontaktuppgifter informerar vi dig om den slutliga lösningen.
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Eaton tillåter inte några hämndaktioner eller 
disciplinåtgärder mot medarbetare som i god tro tar 
upp en fråga, rapporterar eller hjälper till i en 
utredning av en fråga. Anställda som vidtar 
hämndaktioner mot andra för att de rapporterat en 
fråga eller bistått i en utredning kan bli föremål för 
disciplinåtgärd, inklusive uppsägning eller 
avskedande. Om du tycker att någon har hämnats 
mot dig för att du har rapporterat en fråga eller bistått 
i en etikutredning ska du kontakta din chef, 
personalavdelningen eller vice vd:n för etik- och 
regelefterlevnadsavdelningen omedelbart. Anställda 
som använder hjälplinjen med onda avsikter för att 
rapportera information kan bli föremål för 
disciplinåtgärd, inklusive uppsägning eller 
avskedande.



 Frågor och svar

Fråga: Enligt våra etikregler ska anställda inte utsättas för hämndaktioner 
för att de rapporterar en fråga i god tro. Vad betyder god tro?

Svar: Anställda handlar i god tro om de anser att den information de lämnar i 
sin rapport är sanningsenlig. Med andra ord agerar de i ett gott och ärligt 
syfte. Det innebär dock inte att de behöver ha rätt. Om du inte är säker 
på om du ska rapportera en fråga ska du be din chef eller etik- och 
regelefterlevnadsavdelningen om hjälp.

Fråga: Jag oroar mig för att någon ska använda hjälplinjen för att 
framställa falska anklagelser mot mig. Varför måste vi ta anonyma 
rapporter på allvar?

Svar: Alla rapporter som lämnas till hjälplinjen tas på allvar. Det måste finnas 
en resurs som de anställda kan lita på när de inte vill berätta vilka de är, 
till exempel när en fråga involverar deras chefer. Anställda som använder 
hjälplinjen med onda avsikter för att rapportera information kan dock bli 
föremål för disciplinåtgärd, inklusive uppsägning eller avskedande.

Fråga: Jag rapporterade en allvarlig fråga till etik- och 
regelefterlevnadsavdelningen, men jag har inte fått någon 
information om vad som har hänt sedan dess. Vad betyder det?

Svar: Om du har lämnat en anonym rapport är våra möjligheter att få tag på dig 
små. Om vi får tag på dig är det inte alltid vi kan ge dig fullständig 
information om vår undersökning på grund av integritets- eller andra 
sekretessfrågor. Om det är viktigt för dig kan du ringa till hjälplinjen och 
fråga om saken har lösts.

Fråga: Jag har en fråga. Måste jag ta upp den med min chef eller en annan 
lokal chef innan jag ringer till hjälplinjen eller kontaktar etik- och 
regelefterlevnadsavdelningen?

Svar: Din chef eller en annan lokal chef är oftast de som bäst kan hjälpa dig 
med din fråga. Men du är inte skyldig att tala med din chef först eller 
arbeta dig upp längs ansvarskedjan innan du kontaktar hjälplinjen eller 
etik- och regelefterlevnadsavdelningen.
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Information om vissa länder

I den här guiden anger vi att hjälplinjen är en av många 
resurser som du kan använda för att få råd eller rapportera 
ett tveksamt beteende eller andra situationer som kan strida 
mot lag, etikreglerna eller våra värderingar. Du är inte skyldig 
att använda hjälplinjen för att rapportera dina frågor.

Faktum är att lokal lagstiftning i vissa fall begränsar de 
frågor som du kan rapportera genom hjälplinjen till 
ekonomiska frågor, redovisningsfrågor, bankfrågor, 
antikorruptionsfrågor och andra allvarliga frågor. Du kan 
också vara tvungen att tala om vem du är för representanten 
på hjälplinjen. Om dessa lagar gäller dig innehåller den här 
guiden särskild information om ditt land. För alla 
hänvisningar till att använda hjälplinjen i denna guide och 
andra anknutna meddelanden gäller de begränsningar som 
anges i nämnda meddelande. Om du har några frågor ber vi 
dig kontakta din lokala personalchef eller etik- och 
regelefterlevnadsavdelningen för klargörande.
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För att visa att Eatons etiska standarder både är 
aktuella och på högsta nivå, har Eaton upprättat en 
avdelning för att övervaka och hantera dess program 
för etik och regelefterlevnad. Den här avdelningen 
leds av vice vd:n för etik och regelefterlevnad och den 
yttersta övervakningen företas av styrelsekommittén. 
Avdelningen är beroende av alla anställdas, chefers 
och ledningspersonals engagemang och stöd för att se 
till att Eatons etiska principer och värderingar 
genomsyrar alla våra affärsprocesser på ett 
konsekvent sätt, runt om i världen.

Den globala etik- och 
regelefterlevnadsavdelningen
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Här är några exempel på avdelningens ansvar och aktiviteter:

• Bistå cheferna med att ge 
effektiv, relevant och 
genomtänkt utbildning och 
information om etik.

• Ge och övervaka utbildning 
och information om 
regelefterlevnad.

• Regelbundet utvärdera och 
prioritera risker för 
överträdelse av lagstiftning 
och Eatons regler samt att 
övervaka aktiviteter för att 
kontrollera dessa risker.

• Övervakning och revision av 
etik- och 
regelefterlevnadsprogrammet 
och regelbunden utvärdering 
av programmets effektivitet.

• Hantering och spårning av 
frågor om etik eller 
regelefterlevnad och 
rapportering av viktiga mått.

• Erbjuda vägledning kring nya 
frågor och prioriteringar.

• Erbjuda en anonym och 
konfidentiell 
rapporteringskanal som 
anställda och tredje parter kan 
använda för att rapportera 
felaktigt uppträdande och 
överträdelser av lagstiftning, 
riktlinjer och etikreglerna.

• Hantering av rapporter som 
inkommit till hjälplinjen.

• Övervaka utredningar i 
etikfrågor och ändra etik- och 
regelefterlevnadsprogrammet 
efter behov.

• Att hålla regelbundna möten 
med gransknings- och 
styrelsekommittéerna för att 
rapportera i etik- och 
regelefterlevnadsfrågor och 
programmets status.
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Anteckningar



Med begränsning för vad som gäller enligt lokal lagstiftning, kan vem 
som helst öppet eller anonymt rapportera eventuella etiska frågor eller 
faktiska eller potentiella rättsöverträdelser till Eatons etik- och 
regelefterlevnadsavdelning, till exempel frågor om redovisning, 
ekonomi, skatt eller mutor, på något av följande sätt:

• Post:     • E-post: Ethics@eaton.com 
  VP, Ethics and Compliance
  Eaton Corporation
  1111 Superior Ave.
  Cleveland, Ohio  44114 USA

• Telefon: Hjälplinjen är gratis och flerspråkiga representanter är tillgängliga 
dygnet runt, alla dagar. Om ditt land inte anges här (eller om du har problem att 
använda telefonnumren nedan), se din lokala etikplansch eller de globala 
etiksidorna på JOE.

Österrike* 0800.295.342
Brasilien 0800.891.4212
Kanada 800.433.2774
Kina (Unicom) 10.800.711.1122 
Kina (Kina Telecom) 10.800.110.1046
Tjeckien* 800.143.861
Dominikanska republiken* 800.320.0821
Tyskland* 0800.181.9146
Indien 000.800.100.1499
Italien 800.789343
Mexiko 001.888.667.6799
Nederländerna* 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

Så här kontaktar du etik- och 
regelefterlevnadsavdelningen

*Det kan vara svårt att nå fram med en mobiltelefon. Om det inte lyckas, ring från en fast telefonlinje.

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

Meddelande till anställda


