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Världsomspännande antikorruptionslagar 

 

I. SYFTE 

 

De flesta länders lagar innebär att en betalning eller ett erbjudande om betalning eller 

t.o.m. mottagande av en muta, handtryckning eller annan korrupt betalning utgör ett 

brott, vilket utsätter både Eaton och enskilda anställda för risken för böter och/eller 

fängelsestraff. Dessa antikorruptionslagar, inklusive USA:s FCPA (Foreign Corrupt 

Practices Act) innebär att det är ett brott att betala, erbjuda eller att ge något värdefullt 

till utländska statstjänstemän, ett utländskt politiskt parti (eller tjänsteman i sådant) 

eller kandidat för utrikesdepartementet, i syftet att influera dessa tjänstemäns, partiers 

eller kandidaters handlingar eller beslut. Detta gäller även om sådana betalningar är 

vanliga inom landet i fråga.   

 

Syftet med denna policy är att se till att alla anställda, direktörer och chefer på Eaton, 

dess dotterbolag och filialer efterlever FCPA och relaterade antikorruptionslagar i 

andra länder som Företaget avser att bedriva affärer i. Policyn täcker följande: 

 

 Mutor, handtryckningar eller andra korrupta betalningar  

 Smörjningsbetalningar 

 Förhållande med tredje parter 

 

II. OMFATTNING 

 

Policyn gäller för alla anställda, direktörer och chefer i Eaton, samt dess dotterbolag 

och filialer världen över. Policyn ska läsas tillsammans med Eatons Etikkod och 

Världsomspännande policy om gåvor och underhållning. 

 

III. POLICY 

 

Mutor, handtryckningar eller andra korrupta betalningar  

 

Eatons policy är att, överallt i världen där Eaton bedriver affärer ska Eaton, alla filialer, 

arbetstagare, direktörer och chefer på Eaton eller någon av dess filialer, samt alla 

personer som agerar som representant, försäljare eller rådgivare till Eaton eller någon 

av dess filialer, till fullo efterleva gällande antikorruptionslagar, särskilt FCPA. Eatons 

anställda förbjuds att direkt eller indirekt erbjuda, ge, efterfråga eller ta emot någon 

form av muta, handtryckning eller annan korrupt betalning, eller något av värde, till 

eller av någon person eller organisation, inklusive statliga byråer, enskilda 

statstjänstemän, privata företag och anställda på dessa privata företag under alla 

förhållanden.   
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Förbudet gäller: 

 

 över hela världen, utan undantag;  

 utan hänsyn till regionala seder, lokala traditioner eller konkurrenskraftiga 

förhållanden; och 

 för indirekt betalning av en sådan muta, handtryckning eller annan korrupt 

betalning som kan utföras genom tredje parter, som t.ex. representanter, 

konsulter, mellanhänder, entreprenörer, leverantörer, joint ventures eller filialer, 

eller någon annan mellanhand eller representant som handlar å Eatons vägnar.   

 

Ingen anställd kommer att straffas p.g.a. av förseningar eller förlorade kontrakt som 

uppstår som ett resultat av hennes eller hans vägran att betala en muta. 

 

Tredje parter 

 

Policyn förbjuder korrumperade erbjudanden, löften och betalningar som görs genom 

partners, mellanhänder, joint ventures eller tredje parter. Därför är det viktigt att utföra 

due diligence på sådana parter eller mellanhänder och inte bortse från eller ignorera 

fakta som tyder på att en korrupt betalning kan ske. Syftet med due diligence är att se 

till, så långt som det är möjligt, att Eaton endast anlitar hederliga och ärliga 

mellanhänder, representanter och partners. Dessutom ska kontrakt med 

mellanhänder eller tredje parts representanter och joint venture-partners, så långt 

som det är möjligt, inkludera föreskrifter som mildrar risken för möjliga olagliga 

betalningar. 

 

Smörjningsbetalningar 

 

Medan lagar i USA tillåter ”smörjningsbetalningar” (med förutsättningar att de 

rapporteras i företagets finansiella rapporter) är sådana betalningar olagliga under 

gällande lokala lagar i de flesta, om inte alla, länder utanför USA. 

Smörjningsbetalningar är utbetalningar av små summor för att säkra eller påskynda 

utförandet av rutinenliga icke-diskretionära statliga tjänster av icke-amerikanska 

administrativa tjänstemän. Exempel på smörjningsbetalningar kan vara att skaffa 

rutinenliga tillstånd att bedriva affärer, utfärda visa och arbetsbeställningar, skaffa 

post- eller telefontjänster eller expediera försändelser genom tullen (förutsatt att alla 

lagliga krav för att införskaffa dessa har tillfredsställts).   

 

Eaton förbjuder utbetalning av smörjningsbetalningar förutom under följande två 

villkor och endast om det godkänts på förhand av Eatons juridiska avdelning (eller om 

godkännande på förhand inte är praktiskt möjligt under förhållandena, så snabbt som 

är möjligt efter sådan betalning har skett): 
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 Om uraktlåtenhet att göra en sådan betalning skulle innebära en risk för en 

arbetstagares (eller hans eller hennes resekompanjoner) personliga hälsa eller 

säkerhet, eller fysiska eller mentala välmående; eller 

 Uraktlåtenhet att göra betalningen skulle resultera i omedelbar eller väsentlig 

ekonomisk förlust eller kostnad för Eaton som ett resultat av en statstjänstemans 

uraktlåtenhet att uträtta en icke-diskretionär tjänst som Eaton annars är juridiskt 

berättigad att motta, som t.ex. där öppnandet av en produktionsfabrik försenas 

p.g.a. en vägran att slå på grundläggande vatten-, elektriska eller telefontjänster 

som fabriken annars är berättigad till. 

 

Bokslut och register 

 

Eftersom FCPA kräver att eventuella sådana betalningar ska redovisas i Eatons 

bokslut och register är det också absolut nödvändigt att eventuella 

smörjningsbetalningar rapporteras till din revisor och bokförs som en sådan. Om den 

inte bokförs ordentligt kan även en under lag godkänd fabrik resultera i 

ansvarsskyldighet för Eaton.  
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BILAGA TILL ANTIKORRUPTIONSPOLICY 

 

Exempel 

 

Scenario: En statsinspektör inom en utvecklingsmarknad har upptäckt ett antal 

små säkerhetsöverträdelser på vår fabrik.  Han hotar att stänga den om du inte 

omedelbart betalar en bötessumma till honom. 

 

Analys:  I det här fallet ska du omedelbart kontakta den juridiska avdelningen.  

Samtidigt som vi verkligen vill undvika onödiga byråkratiska svårigheter är det både 

olämpligt och antagligen olagligt att betala pengar till en statsinspektör. 

 

Scenario: En inköpschef säger att hon vill ingå i ett långsiktigt leverantörsavtal med 

Eaton, me endast om Eaton går med på att dra av en del av inköpspriset till 

inköpsföretaget. Vad gör du? 

 

Analys: Om du går med på att återbetala en del av inköpspriset (förutsatt att 

nettopriset fortfarande är affärsmässigt gynnande) för att vinna kontraktet ska du se 

till att återbetalningen betalas in på ett konto som ägs av inköpsföretaget och inte på 

inköpschefens eller annan tredje parts privata konto. När du står inför ovanliga 

förfrågningar angående betalningar, rutter för varor o.s.v. ska du vara uppmärksam 

och se till att sådana förfrågningar är legitima och inte främjar något olämpligt syfte 

eller arrangemang.  

 

Scenario: Eaton letar efter mark som det kan köpa för att bygga en ny fabrik inom 

en utvecklingsmarknad. Marken ägs av lokal myndighet. En mäklare informerar dig att 

han för en provision som uppgår till 25 % av transaktionsvärdet kan arrangera 

försäljningen av marken genom sina "förbindelser” med lokal myndighet. Betalar du 

provisionen? 

 

Analys: Nej, eftersom summan och vetskapen om att mäklaren har starka 

anknytningar till lokal myndighet är tillräckligt med bevis för att dra slutsatsen att 

transaktionen kan vara olämplig.  
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Scenario: En lokal tulltjänsteman håller kvar dig när du försöker lämna ett land där 

inbördes oroligheter pågår. Tjänstemannen begär att du betalar en 

”behandlingsavgift” på 20 amerikanska dollar för att du ska få gå igenom tullen.   

 

Analys: I det här fallet kan du betala avgiften förutsatt att du omedelbart rapporterar 

betalningen till den juridiska avdelningen och bokför betalningen korrekt.   

 

Scenario: En kund ber dig utfärda två fakturor för sålda produkter - en som 

reflekterar det faktiska priset och en annan faktura som visar ett högre pris. Kunden 

ska betala den första fakturan och kommer att använda den andra fakturan för att 

kunna ta ett högre pris från slutanvändaren. Är detta acceptabelt? 

 

Analys:  Nej, genom att utfärda en andra faktura med ett högre pris kan Eaton 

bidra till att en kund ägnar sig åt förvrängning eller bedrägeri. Detta kan i sin tur göra 

Eaton ansvarskyldig även om det var kunden som använde fakturan felaktigt. 

(Samma gäller om en kund begär att Eaton utfärdar en andra faktura som reflekterar 

ett lägre pris. Om kunden använde den andra fakturan för att sänka tullavgifter kan 

Eaton vara juridiskt ansvarig för att ha hjälpt kunden smita från dessa avgifter.)   

 

Scenario: En stor sändning med Eatons produkter är på väg till en viktig kund inom 

en utvecklingsmarknad. Sändningen hålls kvar i tullen eftersom containrarna inte är 

märkta ”riskfyllt” enligt vad som står på papprena. P.g.a. förseningen riskerar vi att 

missa vårt leveransdatum. Vår tredje parts transportör säger att han kan övertala 

tulltjänstemännen att ha överseende för inkonsekvensen mot en liten avgift. Är detta 

en god idé? 

 

Analys: Nej, som anställd på Eaton är du förbjuden att göra denna typ av betalning 

och att använda transportören till att göra betalningen är det samma som att göra den 

själv. Vi ber inte en annan part att göra något å våra vägnar som vi själva är förbjudna 

att göra.   

 

Scenario: Du vill hyra in en konsult för att hjälpa till att skaffa kontrakt med kunder, 

inklusive statsägda enheter. Konsulten ber om en förskottsbetalning på 100 000 

amerikanska dollar och 25 % provision på eventuella kontrakt. Konsulten har ingen 

särskild affärsmässig erfarenhet av Eatons produkter, men är känd som en "som får 

saker och ting gjorda." Bör du ingå i det här affärsarrangemanget? 

 

Analys: Inte utan ytterligare due diligence och omfattande kontraktsenliga skydd. Även 

om arrangemanget inte verkar olagligt finns det en del varningssignaler i arrangemanget 

som, om de inte undersökts, försätter dig och företaget i risk för brott mot FCPA eller 

andra antikorruptionslagar. Var uppmärksam på ovanliga förskottsbetalningar och/eller 

provisioner för tredje parter, särskilt de som kommer att arbeta direkt med statliga enheter 

och egentligen säljer ”åtkomst”. Du kan agera avsiktligt i syftet av en FCPA-analys genom 

att medvetet bortse från fakta om tredje parter som tyder på att en korrupt betalning 
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troligtvis kommer att göras. Kontakta den juridiska avdelningen om hjälp med att utföra 

due diligence på representanter så väl som att tillhandahålla ett språk som lämpar sig för 

kontrakt. 

 

Scenario: Du avser att ingå i en Joint Venture (”JV”) med ett företag för att bjuda på ett 

statligt kontrakt i Mellanöstern. Under kontraktförhandlingarna avslöjar JV-partnerna att 

det redan har flera kontrakt med tredje parter i länder med mycket korruption. En del av 

dessa kontrakt används för att "göra introduktioner” till statstjänstemän och partnern 

hävdar att de är nödvändiga för att bedriva affärer i ett visst land. Kan du ingå i det här 

affärsarrangemanget? 

 

Analys: Inte utan mer information. Även om den föreslagna JV-partnern ingick i dessa 

kontrakt innan Eaton blev involverat kan det fortfarande utgöra ett problem i framtiden ur 

ett juridiskt och affärsmässigt perspektiv.  

Dessa ”betalda introduktioner” kan anses vara korrupta transaktioner. Om Eaton deltar i 

JV kan det göra sig ansvarskyldigt under FCPA och andra antikorruptionslagar - även om 

ingen arbetstagare på Eaton var inblandad i den korrupta transaktionen.  

Ur en affärsmässig synpunkt kan företagets pågående verksamhet och värde påverkas 

negativt om JV-partnern eller dess representant agerade korrupt vid ett tidigare tillfälle för 

att skaffa statliga kontrakt eller fördelaktiga beslut.  

Innan du ingår i joint venture-avtalet ska du kontakta den juridiska avdelningen som kan 

hjälpa dig utföra due diligence.  Med hjälp av den här processen kan du gå igenom 

kontrakt och andra relevanta dokument, intervjua huvudpersoner och utveckla 

representationer och garantier om företaget. Processen hjälper dig att se till att tredje 

parters kontrakt inte baseras på ett korrupt förhållande.  
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VANLIGA FRÅGOR 

 

Vad exakt är en muta eller handtryckning? 

 

En muta kan i allmänhet beskrivas som ett erbjudande eller mottagande av någon 

form av betalning, gåva, lån, avgift, belöning eller annan fördel eller omtanke från 

någon person som en motivation att uträtta något, eller avstå från att uträtta något, 

eller för att påverka ett beslut. Exempelvis är en betalning av pengar för att (a) skaffa, 

behålla eller styra kontrakt i en viss riktning, (b) skaffa någon form av opassande eller 

olämplig fördel i bedrivande av verksamhet (som t.ex. fördelaktiga skattevillkor), eller 

(c) påverka en tredje parts bedömning eller utförande eller att framtvinga ett önskat 

resultat eller handling en muta. En handtryckning är en särskild typ av muta. Det är en 

oetisk eller olaglig återbetalning av en del av en betalning som redan gjorts som en 

del av en legitim affärstransaktion. Exempelvis kan en oetisk leverantör gå med på att 

betala en inköpschef en viss summa pengar i utbyte mot att vinna ett 

leverantörskontrakt med den chefen.  

 

Är det acceptabelt att göra tjänster eller ge gåvor till någon istället för kontanter 

i utbyte mot att de går med på att göra något för Eaton? 

 

Nej, mutor, handtryckningar och andra former av korrupta betalningar kan ta många 

olika former och består inte bara av utbetalning av pengar.  Dessa kan inkludera 

saker som  

 

• att ge ett jobb till en släkting till personen som drar fördel av mutan, 

• att lova någon ett jobb efter pensionering från en statlig befattning, eller 

• överdrivna och frikostiga gåvor eller gåvor som består av sexuella tjänster  

 

Se till att gåvor, underhållning och resor som ges till statstjänstemän, så väl som 

arbetstagare på privata företag inte kan anses vara mutor eller andra korrupta 

betalningar. Läs vår Världsomspännande policy för gåvor och underhållning för att få 

råd om erbjudande eller accepterande om lämpliga gåvor, och resor som involverar 

andra.   

 

Vilka regler gäller för bidrag till välgörenhet? På vilket sätt kan dessa anses 

vara olämpliga? 

 

Arbetstagare måste undvika bidrag till välgörenhet eller sponsring som kan vara dolda 

metoder för att skaffa mutor eller andra korrupta betalningar.  Exempelvis kan en 

korrupt tjänsteman föreslå att innan vi kan tas under övervägande för att vinna 

kontrakt måste vi gå med på att bidra till en välgörenhet som tjänstemannen väljer.  

Skaffa godkännande från den juridiska avdelningen innan du ger ett sådant bidrag. Vi 
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måste försäkra oss om att: (a) välgörenheten är en legitim välgörenhet; (b) betalning 

inte kommer att avledas eller på annat sätt gynna tjänstemannen eller hans/hennes 

familj; (c) bidraget är genomskinligt och kommer att bokföras korrekt i våra finansiella 

rapporter; (d) arrangemanget överensstämmer med alla gällanda lagar; och e) 

bidraget inte ges i utbyte mot ett fördelaktigt beslut från personen som efterfrågar det. 

 

Är det acceptabelt att ge en faktura till en kund som visar en summa som är högre 

eller lägre än summan som faktiskt ska betalas? 

 

Nej. Alla fakturor som vi utfärdar till kunder måste reflektera det faktiska priset som de 

fakturerade produkterna säljs för. Detta gäller oavsett vilken anledning kunden ger till 

fakturans syfte.  

 

Vad är en statstjänsteman? Om en kund ägs av en lokal myndighet, betyder det 

att inköpschefen är en statstjänsteman? 

   

Termen “statstjänsteman” är bred. Den inkluderar alla anställda på alla nivåer som 

arbetar för en statlig avdelning eller byrå, inklusive verkställande, lagfästande eller 

dömande instanser. Tjänstemän och anställda på företag som ägs eller styrs av 

staten anses också vara ”statstjänstemän”. Därmed inkluderar termen inte bara 

personer som valda tjänstemän, tull- och skattetjänstemän och tjänstemän som 

arbetar med statligt förvärv, utan även anställda i statligt ägda företag.  Den 

inkluderar även: (a) en person som handlar inom en officiell kapacitet för en statlig 

organisation, avdelning eller byrå, (b) tjänstemän eller anställda inom en allmän 

organisation som t.ex. Internationella valutafonden (IMF), Europeiska unionen och 

Världsbanken, samt (c) utländska politiska partier, partifunktionärer eller politiska 

kandidater.  Kom ihåg att policyn förbjuder erbjudande, accepterande eller betalning 

av mutor, handtryckningar och andra korrupta betalningar till alla, oavsett om de är 

statstjänstemän eller ej. 

 

Inom vissa företag är det vanligt att hyra in en tredje part för att hjälpa till att 

utveckla och behålla kontrakt. Vilka varningssignaler ska anställda vara 

medvetna om för att se till att representanten inte gör olämpliga betalningar? 

 

 Det är viktigt att utföra due diligence på potentiella partners eftersom 

betalningar som görs av tredje part å Eatons vägnar kan utsätta Eaton för 

samma ansvarsskyldighet som om Eaton själv hade gjort betalningen. Se till 

att en eventuell affärspartner är en legitim organisation, med lämpliga 

färdigheter, talanger, resurser och kompetenser för att utföra sina åtaganden 

och att ingen affärspartner eller arbetstagare eller dotterbolag har gjort eller 

troligen skulle göra olämpliga betalningar.  Genom att ställa dessa frågor kan 

du bli uppmärksam på möjliga korrupta betalningsfrågor som involverar tredje 

parter: 

 Vilket rykte har den tredje parten, särskilt vad gäller korruption? 
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 Har den tredje parten familje- eller affärsanknytningar med en 

statstjänsteman?  

 Om det är en enhet, ägs den tredje parten av en statstjänsteman? 

 Om det är en person, är den tredje parten för närvarande, eller har de 

någonsin varit, en statstjänsteman? 

 Rekommenderades den tredje parten av en statstjänsteman? 

 Har den tredje parten tillräckligt med personal, expertis och andra resurser för 

att utföra relevant tjänst?  

 Är den tredje partens avgift, provision eller annan kompensation rimlig och 

konsekvent med marknadspriset för liknande tjänster eller arrangemang inom 

samma område?  

 Ber den tredje parten om kontantbetalningar, ovanliga bonusar, väsentliga 

förskottsbetalningar, eller annan ovanlig betalningsprocess som t.ex. 

offshorebetalningar eller till konton som inte redovisas? 

 Förstår den tredje parten och går han/hon med på att efterleva Eatons policy 

som förbjuder korrupta betalningar? 

 Har den tredje parten varit föremål för en statlig undersökning, informell 

utredning eller indrivande handling relaterad till korruption? 

 

Till sist är det viktigt att due diligence utövas i övervakning och granskning av en 

affärspartners handlingar och prestationer av dess åtaganden under kontraktets 

varaktighet så att eventuella frågar kan identifieras och åtgärdas snabbt. 

 

Den juridiska avdelningen kan guida dig igenom due diligence-processen och 

bedöma resultaten. 

 

Jag känner mig tillfredsställd med den due diligence jag utfört på en eventuell 

affärspartner men vilken typ av föreskrifter ska jag inkludera i vårt avtal med 

partnern? 

 

Den juridiska avdelningen kan hjälpa dig med detta, men i allmänhet ska 

föreskrifterna inkludera: (a) antikorruptionsrepresentationer, -garantier och 

-överenskommelser som relaterar till efterlevande av antikorruptionslagar, inklusive 

FCPA; (b) rättigheter att utföra granskningar av affärspartnerns bokslut och register 

för att kontrollera att dessa representationer, garantier och överenskommelser 

efterlevs; och (c) rättigheter att säga upp kontrakt med en affärspartner som ett 

resultat av brott mot antikorruptionslagar, representationerna, garantierna eller 

överenskommelserna i avtalet som relaterar till sådana frågor. 

 

Hur ska jag reagera på krav på en korrupt betalning eller erbjudande om en? 

 

Eatons rykte, vår Etikkod och våra allra bästa avsikter till trots kan en del av oss 

uppleva situationer i vårt dagliga arbete där vi inser att en eventuell kund eller 

tjänsteman förväntar sig en muta eller annan korrupt betalning, eller erbjuder oss en 
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handtryckning. Förutom att i första hand vägra kravet eller erbjudandet ska du alltid be 

om intern hjälp.  Din överordnade eller annan chef på Eaton kan nå ut till 

organisationen från vilken de olämpliga kraven har sitt ursprung och ta upp beteendet 

på högsta nivå.  

 

Dessutom ska du ta följande under övervägande i dina affärsförehavanden:  

 

 Bygga förhållanden - understryk win-win. 

 Understryk hur pass hårt du är villig att arbeta med kunden, säljaren eller 

tjänstemannen för att uppnå en win-win-situation som är konsekvent med 

våra högre principer och värderingar. 

 Diskutera vikten av Eatons värderingar, integritet och att bedriva affärer rätt. 

 Diskutera vad Eaton kan bidra med: teknik, investering, färdigheter, 

utbildning, arbeten och tillväxt. 

 Medan du diskuterar våra värderingar ska du kommunicera att vi förväntar 

oss att våra arbetstagare, affärspartners, säljare, entreprenörer och 

tjänstemän agerar konsekvent med dessa värderingar. 

 Understryk när du pratar med lokala tjänstemän att vi investerar i deras 

samhälle p.g.a. vårt förtroende för deras förmåga att skydda oss från 

förväntningar om mutor eller korruption. 

 Förklara att lagen lägger på mycket tunga böter och straff för betalning av 

mutor som involverar statstjänstemän och olämplig bokföring av olämpliga 

betalningar. 

 Skicka samma meddelande på ett konsekvent sätt: ”Detta är vilka vi är"; 

"Detta är hur vi bedriver affärer". 

 Arbeta för att se till att ditt och Eatons rykte anländer före du gör. Eliminera 

förväntan att det ens är lönt att fråga. 

 

Till sist ska du avbryta om du måste, med insikten att du har handlat rätt. Eaton 

varken vill ha eller behöver kontrakt som det inte kan vinna med hjälp av etiska eller 

lagliga metoder. 

 

 

 


