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VÄRLDSOMFATTANDE POLICY FÖR GÅVOR 
OCH REPRESENTATION 

 
I. INLEDNING 
 
Affärsgåvor och representation i mindre skala används ofta för att skapa goodwill 
och stärka arbetsrelationer mellan affärskontakter. Att erbjuda eller acceptera 
måltider, små företagssouvenirer och biljetter till sportevenemang eller kulturella 
evenemang kan vara lämpligt under vissa förhållanden. Vid vissa tillfällen kan det 
även vara lämpligt att acceptera eller erbjuda resor till affärsevenemang 
tillsammans med våra affärskontakter. Om erbjudanden om gåvor, 
representation eller resor ges ofta eller uppgår till större värden kan de ge intryck 
av att vara, eller faktiskt utgöra, en intressekonflikt eller en olaglig betalning. 
 
Eaton har utvecklat denna policy för att hjälpa anställda att fatta riktiga beslut vid 
erbjudanden eller accepteranden av gåvor, representation eller resor i samband 
med affärer som bedrivs å Eatons vägnar. Policyn omfattar följande: 
 

 Acceptera gåvor 

 Acceptera representation 

 Acceptera resor 

 Ge gåvor 
o Företagsrepresentanter 
o Myndighetsrepresentanter 

 Erbjuda representation 
o Företagsrepresentanter 
o Myndighetsrepresentanter 

 Erbjuda resor till myndighetsrepresentanter 

 Procedur for deklaration av gåvor och representation 
  
 
II. OMFATTNING  

 
Denna policy gäller för alla direktörer, chefer och anställda på Eaton,och dess 
dotterbolag och filialer världen över. Affärsenheter som tillhör Eaton kan, efter 
eget gottfinnande, upprätta strängare nationsspecifika begränsningar, men de får 
inte lätta på dem. 
 
III. POLICY 
 
Acceptera gåvor 
 

Eaton är medvetet om att några av dess leverantörer, kunder och andra 
affärskollegor har som tradition att ibland ge små gåvor till dem som man 
bedriver affärer med. Det är dock viktigt att dessa gåvor inte påverkar en 
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anställds affärsomdöme och att det inte heller skapas ett intryck av att omdömet 
kan ha påverkats. Därför måste Eaton och dess anställda vara mycket försiktiga 
när det gäller att acceptera gåvor. En allmän regel är att anställda på Eaton får 
acceptera gåvor från leverantörer, kunder eller andra affärskollegor utanför Eaton 
förutsatt att gåvan:  

 

 inte skapar ett intryck av (eller en underförstådd förpliktelse om)) att 
gåvogivaren har rätt till förmånsbehandling, att vinna kontrakt, få ett 
bättre pris eller förbättrade försäljningsvillkor; 

 inte skulle bli obekväm för Eaton eller gåvogivaren om den blir 
allmänt känd. 

 om den värderas till 100 amerikanska dollar eller mer (även om den 
har reklamsyfte), rapporteras till och godkänns av mottagarens 
rapporteringschefer på första och andra nivå och deklareras under 
verktyget för deklaration och rapportering av gåvor; 

 inte överstiger en eventuell specifik gräns som upprättats av den 
lokala ledningen; och 

 inte hindrar mottagaren från att låta Eaton teckna kontrakt med 
någon av gåvogivarens konkurrenter. 

 

Följande gåvor är aldrig lämpliga: 
 

 kontanter eller liknande (som t.ex. kuponger eller presentkort);  

 gåvor som är förbjudna i lokal lag; 

 gåvor som ges som muta, handtryckning eller kickback (t.ex. för att 
erhålla eller behålla kontrakt eller försäkra sig om olämpliga 
fördelar, som t.ex. förmånlig beskattning); 

 gåvor som mottagaren vet är förbjudna av gåvogivarens 
organisation; 

 gåvor som ges i form av tjänster eller andra icke-kontanta förmåner 
(t.ex. löften om anställning); och 

 gåvor som inte kan ges i gengäld till Eaton under liknande 
omständigheter. 

 

Det sammanlagda årliga värdet av alla gåvor som en anställd får ta emot från 
gåvogivare får inte överstiga 250 amerikanska dollar såvida det inte deklareras 
under verktyget för deklaration och rapportering av gåvor och godkänns av 
regionens president, eller avseende Nordamerika, av den funktionella, 
geografiska vicepresidenten eller vicepresidenten för affärsenheten.  
 

Anställda som mottar en gåva under ett ceremoniellt evenemang (t.ex. en 
kundutflykt eller ett firande av en affärsöverenskommelse) som inte faller under 
dessa riktlinjer, men som det vore opraktiskt eller förolämpande att tacka nej till, 
får acceptera gåvan och ska därefter omedelbart rapportera den till sin 
överordnade. Den anställda och den överordnade kan sedan diskutera lämpligt 
tillvägagångssätt. 
 

Anställda på Eaton får aldrig be om gåvor, dusörer eller andra saker som gynnar 
dem personligen, oavsett värde. Anställda förväntas använda gott omdöme vad 
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gäller att acceptera gåvor från leverantörer, kunder och andra affärskollegor 
utanför Eaton. Anställda ska prata med sin överordnade om de känner sig osäkra 
på om en gåva är lämplig.  
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Acceptera representation  
 
Affärsrepresentation (t.ex. måltider, biljetter till teater eller 
sportevenemang) kan spela en viktig roll för att stärka arbetsrelationer 
mellan affärskontakter. Därför får Eatons anställda acceptera 
affärsrepresentation som erbjuds i lagliga affärssyften, som för att skapa 
goodwill och förbättra relationer till kunder eller leverantörer förutsatt att 
den faller under nedanstående riktlinjer. Accepterande av representation 
från Eatons leverantörer, kunder eller andra affärskollegor utanför Eaton 
tillåts endast om sådan representation: 
 

 tillåts enligt Eatons världsomspännande policy för resor och utgifter; 

 sker sällan; 

 står i rimlig relation till ett legitimt affärssyfte (t.ex. att följa med en 
kund eller leverantör till ett lokalt sport-/teaterevenemang eller delta 
i en affärsmåltid); 

 inte ges som muta, handtryckning eller kickback (t.ex. för att erhålla 
eller behålla kontrakt eller försäkra sig om olämpliga fördelar); 

 inte skapar ett intryck av (eller en underförstådd förpliktelse om) att 
personen som ger gåvan har rätt till förmånsbehandling, att vinna 
kontrakt, få ett bättre pris eller förbättrade inköpsvillkor; 

 är av god smak och sker på en plats lämplig för affärsmöten; 

 är skälig och lämplig i affärssammanhanget; 

 inte påverkar eller ger intryck av att påverka den anställdas 
förmåga att agera i Eatons intresse; 

 deklareras under Eatons procedur för deklaration av gåvor och 
representation; och 

 överensstämmer med eventuella specifika gränser som fastställts 
av lokal ledning. 

 

Följande är aldrig lämpligt: 
 

 representation som kan anses vara överflödig i 
affärssammanhanget; 

 alla typer av ”vuxenunderhållning” som innefattar nakenhet eller 
vulgärt beteende; 

 representation som mottagaren vet att gåvogivaren inte har tillstånd 
att erbjuda; och 

 representation som i övrigt är förbjuden av lokal ledning. 
 

Anställda ska tala med en överordnad om de känner sig osäkra på om ett 
evenemang, en plats eller utgift är lämplig. 

 

Observera att dessa representationsriktlinjer gäller vid situationer där värden är 
närvarande. Biljetter till sport-/kulturevenemang som ges till Eatons anställda och 
där värden inte närvarar faller under kategorin ”gåvor”, inte ”representation”, och 
lyder under ovanstående riktlinjer för gåvor.   
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Acceptera resor  
 
Det kan ibland vara lämpligt att kunder, leverantörer eller andra 
affärskollegor utanför Eaton betalar reserelaterade utgifter åt Eatons 
anställda. Eftersom dessa situationer är sällsynta måste tredje parts 

erbjudanden om att betala resor och/eller relaterade utgifter vara: a) 
kontrollerade och godkända av rapporteringschefer på första och andra nivå; och 
b) deklarerade under verktyget för deklaration och rapportering av gåvor . 
 
När de kontrollerar förfrågan om betalning av reseutgifter ska cheferna på första 
och andra rapporteringsnivå överväga ett antal faktorer, inklusive huruvida: 
 

 resans huvudsakliga syfte är affärsrelaterat; 

 reseklassen är lämplig i affärssammanhanget; 

 de föreslagna utgifterna överensstämmer med amerikanska och 
lokala lagar och sedvänjor; och 

 resplanen minimerar antalet avstickare och undviker turist- eller 
semesterorter.  

 
Observera att Eaton vanligen inte godkänner reseutgifter för partner eller barn, 
och att Eaton aldrig godkänner resor som ger intryck av att ha givits i utbyte mot 
kontrakt eller olämpliga fördelar. 
 
Gåvor till företagsrepresentanter  
 
Ibland kan det vara lämpligt att erbjuda gåvor till tredje parter för att förbättra 
relationer eller för att följa lokala sedvänjor. Eaton tillåter därför sådana gåvor, 
förutsatt att de överensstämmer med dessa riktlinjer. Närmare bestämt får 
anställda på Eaton erbjuda gåvor till leverantörer, kunder eller andra 
affärskollegor utanför Eaton i legitima affärssyften, som för att skapa goodwill och 
förbättra arbetsrelationer (t.ex. gåvoutdelningar i samband med helger eller 
ceremonier, för lång tjänstgöring eller vid pensionering), förutsatt att gåvan: 
  

 värderas till under 100 amerikanska dollar (företrädesvis 
reklamartiklar som t.ex. sådana artiklar som finns i listan på 
webbplatsen Eaton Company Store); 

 om den är värderad till 100 amerikanska dollar eller mer, godkänns 
av rapporterande chefer på första och andra nivå och noggrant 
deklareras som en gåvokostnad enligt Eatons världsomspännande 
policy för reseutgifter; 

 inte skulle bli obekväm för Eaton eller mottagaren om den blir 
allmänt känd, och 

 inte överstiger eventuell specifik gräns som upprättats av den 
lokala ledningen. 
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Följande gåvor är aldrig lämpliga: 
 

 kontanter eller liknande (som t.ex. kuponger eller presentkort)  

 gåvor som utgör mutor, handtryckningar eller kickbacks (t.ex. för att 
erhålla eller behålla kontrakt eller försäkra sig om olämpliga 
fördelar); 

 gåvor som är förbjudna i lokal lag;  

 gåvor som givaren vet är förbjudna av mottagarens organisation; 
och 

 gåvor som ges i form av tjänster eller andra icke-kontanta förmåner 
(t.ex. löften om anställning); och 

 gåvor till kunders familjemedlemmar, leverantörer eller andra 
affärskollegor utanför Eaton. 

 
Det sammanlagda årliga värdet av alla gåvor som en anställd får ge till en 
mottagare får inte överstiga 250 amerikanska dollar såvida de inte noggrant 
deklareras som en gåva enligt Eatons världsomspännande policy för reseutgifter 
och godkänns av regionens president, eller avseende Nordamerika, av den 
funktionella, geografiska vicepresidenten för affärsenheten. 
 
Anställda förväntas använda gott omdöme vad gäller att erbjuda gåvor till 
leverantörer, kunder och andra affärskollegor utanför Eaton. Anställda ska tala 
med en överordnad om de känner sig osäkra på om ett evenemang, en plats 
eller en utgift är lämplig. 
 
Gåvor till myndighetsrepresentanter 
 

Eatons anställda ska vara särskilt försiktiga med att erbjuda gåvor till 
myndighetsrepresentanter. Eftersom lagarna i USA och de flesta andra nationer 
förbjuder gåvor av värde till myndighetsrepresentanter i syfte att erhålla eller 
behålla kontrakt eller att säkra någon annan form av olämplig fördel, är det viktigt 
att säkerställa att gåvor till sådana personer inte kan uppfattas som mutor. 
Dessutom är myndighetsrepresentanter ofta i lag förbjudna att acceptera gåvor, 
därför kan erbjudandet av en gåva försätta myndighetsrepresentanten i en 
obekväm situation. 
 
Vem är ”myndighetsrepresentant”? 
 
Termen ”myndighetsrepresentant” är bred. Den inkluderar alla anställda på alla 
nivåer inom stat, kommun och landsting, inklusive verkställande, lagfästande 
eller dömande instanser. Tjänstemän och anställda på företag som ägs eller 
styrs av stat, kommun eller landsting betraktas också som 
”myndighetsrepresentanter. Därmed inkluderar termen inte bara personer som 
har valts till ämbeten, tull- och skatteinspektörer och anställda som arbetar med 
statliga och kommunala upphandlingar eller med landstingsupphandlingar, utan 
även anställda i företag som ägs av stat, kommun eller landsting. 
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Vad är lämpligt? 
 
Ibland kan det vara lämpligt att ge en gåva (som t.ex. av ceremoniell natur) till en 
myndighetsrepresentant för att skapa goodwill och förbättra arbetsrelationer. I 
sådana fall är det tillåtet att ge en gåva till en myndighetsrepresentant endast 
om: 
 

 gåvan är av nominellt värde (under 100 amerikanska dollar) och 
innehåller Eatons logotyp (t.ex. ett klädesplagg, en penna o.s.v.) En 
artikel som inhandlats från webbplatsen Eaton Company Store och 
som värderas till under 100 amerikanska dollar är lämplig. Gåvor 
som inte innehåller Eatons logotyp ELLER som är värd mer än det 
nominella värdet (100 amerikanska dollar) får endast ges om gåvan 
godkänts skriftligen i förväg av den regionala presidenten eller 
avseende Nordamerika, av den funktionella, geografiska 
vicepresidenten eller vicepresidenten för affärsenheten. 

 lokala lagar tillåter att myndighetsrepresentanten accepterar gåvan; 
och 

 gåvan deklareras under verktyget för deklaration och rapportering 
av gåvor. 

 
Det sammanlagda årliga värdet av alla gåvor som du får ge till en mottagare får 
inte överstiga 250 amerikanska dollar såvida det inte deklareras under verktyget 
för deklaration och rapportering av gåvor och godkänns av regionens president, 
eller avseende Nordamerika, av den funktionella, geografiska vicepresidenten 
eller vicepresidenten för affärsenheten.  
 

Observera att följande gåvor aldrig är lämpliga: 
 

 kontanter eller liknande (som t.ex. kuponger eller presentkort); 

 gåvor i form av tjänster eller andra icke-kontanta förmåner (som 
t.ex. löfte om anställning); 

 gåvor som ges som muta, handtryckning eller kickback (t.ex. för att 
erhålla eller behålla kontrakt) eller för att försäkra sig om olämpliga 
fördelar, som t.ex. förmånlig beskattning; 

 gåvor som förbjuds i lokal lag eller som myndighetsrepresentanten 
inte får acceptera; och 

 gåvor till myndighetsrepresentantens familjemedlemmar. 
 
 
Erbjuda representation (företagsrepresentanter) 
 
Affärsrepresentation (t.ex., biljetter till teater eller sportevenemang) kan spela en 
viktig roll för att stärka arbetsrelationer mellan affärskollegor. Därför tillåter Eaton 
affärsrepresentation som erbjuds i legitima affärssyften, som för att skapa 
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goodwill och förbättra relationer till kunder eller leverantörer förutsatt att den faller 
under nedanstående riktlinjer. Närmare bestämt tillåts representation tillsammans 
med leverantörer, kunder eller andra affärskollegor utanför Eaton endast om 
sådan representation: 
 

 överrensstämmer med Eatons världsomspännande policy för resor 
och utgifter. 

 inte ges som muta, handtryckning eller kickback (t.ex. erbjuds för att 
erhålla eller behålla kontrakt eller försäkra sig om olämpliga fördelar);   

 inte skapar intrycket av att Eaton har rätt till förmånsbehandling; 

 är av smak och sker på en plats lämplig för affärsmöten; 

 är skälig och lämplig i affärssammanhanget; och 

 överensstämmer med eventuella specifika gränser som fastställts av 
lokal ledning. 

 

Följande är aldrig lämpligt: 
 

 representation som en objektiv tredje part kan anse vara överdådig; 

 alla typer av ”vuxenunderhållning” som innefattar nakenhet eller 
vulgärt beteende; 

 representation som värden vet att mottagaren inte får acceptera; och 

 representation som i övrigt är förbjuden av lokal ledning. 
 

Anställda ska tala med en överordnad om de känner sig osäkra på om ett 
evenemang, en plats eller utgift är lämplig. 

 

Observera att dessa representationsriktlinjer gäller vid situationer där anställda 
på Eaton är närvarande. Biljetter till sport-/kulturevenemang som ges av Eaton till 
leverantörer, kunder och andra affärskollegor utanför Eaton och där anställda på 
Eaton inte närvarar faller under kategorin ”gåvor”, inte ”representation”, och lyder 
under ovanstående riktlinjer för gåvor.   
 

Erbjuda representation (myndighetsrepresentanter) 
 

I likhet med gåvor till myndighetsrepresentanter kan även representation ses 
som mutor. Därför måste anställda vara försiktiga när de erbjuder representation 
till myndighetsrepresentanter. 
 

Det finns situationer då det kan vara lämpligt att erbjuda 
myndighetsrepresentanter representation t.ex. i form av en måltid efter 
rundvandring i en av Eatons fabriker eller genom att följa med en 
myndighetsrepresentant till ett sport-/kulturevenemang. 
Myndighetsrepresentanter får endast erbjudas representation om denna: 
 

 inte är överdådig; 

 inte är eller kan tolkas som en muta, handtryckning eller kickback 
(t.ex. för att erhålla eller behålla kontrakt eller försäkra sig om 
olämpliga fördelar); 

 är av god smak och sker på en plats lämplig för affärsmöten; och 

 deklareras under verktyget för deklaration och rapportering av gåvor. 
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Följande är aldrig lämpligt: 
 

 representation som inte överensstämmer med Eatons 
världsomspännande policy om resor och utgifter, eller som en objektiv 
tredje part kan anse vara överdådig; 

 alla typer av ”vuxenunderhållning” som innefattar nakenhet eller 
vulgärt beteende; 

 representation som Eaton inte är tillåten att erbjuda enligt lokal lag 
eller som myndighetsrepresentanten inte får acceptera; och 

 aktiviteter som förbjuds specifikt av den lokala ledningen. 
 
Anställda ska tala med en överordnad om de känner sig osäkra på om ett 
evenemang, en plats eller utgift är lämplig. 
 
Dessa representationsriktlinjer gäller vid situationer där anställda på Eaton är 
närvarande. Biljetter till sportevenemang eller kulturella evenemang som ges av 
Eaton till myndighetsrepresentanter och där anställda på Eaton inte närvarar 
faller under kategorin ”gåvor”, inte ”representation”, och lyder under ovanstående 
riktlinjer för gåvor. 
 
Erbjuda resor till myndighetsrepresentanter 
 

I likhet med gåvor och representation måste erbjudanden om resor till 
myndighetsrepresentanter ges med försiktighet. Till skillnad från gåvor och 
representation är dock reseutgifter sällan “nominella”. Därför måste förfrågningar 
om betalning av en myndighetsrepresentants reseutgifter kontrolleras i varje 
enskilt fall. 
 
Betalning av myndighetsrepresentanters resor eller reserelaterade utgifter måste 
godkännas i förväg av den juridiska avdelningen. Den juridiska avdelningen ska 
kontaktas när en sådan förfrågan från en myndighetsrepresentant mottas.   
 
Vid undersökning av en förfrågan om betalning av reseutgifter tar den juridiska 
avdelningen ett antal faktorer i beaktande, bland annat huruvida: 
 

 resans huvudsakliga syfte är affärsrelaterat; 

 reseklassen som har efterfrågats är lämplig och skälig; 

 de föreslagna utgifterna överensstämmer med amerikanska och lokala 
lagar och sedvänjor; och 

 resplanen minimerar antalet avstickare och undviker turist- eller 
semesterorter.  

 
Observera att Eaton vanligen inte godkänner reseutgifter avseende 
myndighetsrepresentantens familjemedlemmar, och att Eaton aldrig godkänner 
resor som ger intryck av att ha givits i utbyte mot kontrakt eller olämpliga fördelar. 
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Gift Disclosure and Reporting Tool (verktyg för deklaration och 
rapportering av gåvor)  
 
Verktyget för online-rapportering heter ֲ”Gift Disclosure and Reporting Tool” 

(verktyg för deklaration och rapportering av gåvor) och kan nås via den 
nedrullningsbara menyn Applications and Tools (ansökningar och verktyg) på 
intranätet JOE. Anställda som inte har tillgång till verktyget för rapportering och 
redovisning av gåvor ska kontakta sin överordnade när de har något att 
rapportera. 
 

BILAGA 
 
Acceptera gåvor, representation och resor 

 
Följande exempel har utformats för att hjälpa anställda och överordnade att fatta 
informerade beslut kring lämpligheten i att acceptera eller tacka nej till gåvor, 
representation eller resor. 
 
Rätt:  En anställd vinner en golftävling som anordnats tillsammans med en 
leverantör och mottar golfklubbor som värderats till 600 amerikanska dollar. Den 
anställda vill inte förolämpa värden och accepterar klubborna inför alla deltagare, 
och diskuterar sedan saken med sin överordnade. De beslutar att det är lämpligt 
att returnera klubborna till leverantören på grund av deras värde. 
 
Fel:   I ovanstående scenario behåller den anställda klubborna och ger dem till 
en familjemedlem. 
 
Rätt:  Eaton anlitar temporär arbetskraft i landet X enligt ett kontrakt med 
TempCo Inc. som förfaller om en månad. TempCo:s regionala chef bjuder in 
Eatons lokala personalavdelningschef till en mottagning som anordnas av 
handelsföreningen där näringsministern i landet X kommer att diskutera 
förändringar av lokala arbetslagar. Evenemanget är öppet för medlemmar i 
handelsföreningen och biljetterna kostar ungefär 100 amerikanska dollar. 
Personalavdelningschefen accepterar inbjudan och redovisar sin närvaro vid 
mottagningen genom att använda verktyget för deklaration och rapportering av 
gåvor. 
 
Fel:   I scenariot ovan är evenemanget inte en mottagning, utan en privat middag 
för 10 personer. Personalavdelningschefen får reda på att TempCo betalade ett 
talararvode till näringsministern på över 10 000 amerikanska dollar, men närvarar 
trots detta vid evenemanget utan att meddela sin överordnade.      
 
Rätt:  En leverantör i Atlanta, Georgia har levererat felaktiga produkter till en av 
Eatons divisioner. Divisionens leveransansvarige måste tillsammans med 
leverantören ta reda på vad som orsakat felet, samt vidta lämpliga åtgärder för 
att förhindra att det händer igen. För att detta ska vara möjligt erbjuder sig 
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leverantören att betala resan och hotellet åt den leveransansvarige så att hon 
kan besöka anläggningen. Den leveransansvarige kontrollerar detta med sina 
rapporteringschefer på första och andra nivå som godkänner resan.   
 
Fel:   I scenariot ovan kontaktar leverantören senare den leveransansvarige och 
erbjuder sig att förlänga hotellvistelsen över helgen så att de kan spela golf (på 
leverantörens bekostnad). Den leveransansvarige accepterar förlängningen utan 
att diskutera saken med sin överordnade.  
  
 
Erbjuda gåvor, representation eller resor till företagsrepresentanter 
 

Följande exempel har utformats för att hjälpa anställda och överordnade att fatta 
informerade beslut kring lämpligheten i att i olika fall att ge gåvor, representation 
eller resor. 
 

Rätt:  Efter en rundvandring på en av Eatons anläggningar för att se 
produktionsprocessen mottar en kund en inbjudan att närvara vid en konsert som 
framförs samma kväll av en lokal orkester. 
 
Fel:   Efter en rundvandring på en av Eatons anläggningar för att se 
produktionsprocessen insisterar en kund på att bli bjuden på en utekväll, 
inklusive de lokala nattklubbarna. 
 
Rätt:  Eaton tecknade ett viktigt kontrakt med en ny kund. Under 
underskriftsceremonin lämnar Eatons chef över ett handgjort schackspel värderat 
till 200 amerikanska dollar till kunden. Gåvan har godkänts av chefens 
överordnade på första och andra nivå. 
 
Fel:   I ovannämnda scenario vet Eatons lokala chef att kundens policies 
förbjuder mottagande av gåvor från leverantörer, men lämnar över gåvan ändå.    
 
Rätt:  En viktig kund firar 35 år i tjänsten. En kundchef på Eaton skänker kunden 
en flaska vin från en lokal vinproducent och ett kort som signerats av anställda. 
 
Fel:   Istället för vin lämnar kundchefen över ett presentkort värt 100 amerikanska 
dollar till kunden. 
 
 
Erbjuda gåvor, representation eller resor till myndighetsrepresentanter 
 
Följande exempel har utformats för att hjälpa anställda och överordnade att fatta 
informerade beslut kring lämpligheten i att i olika fall att ge gåvor, representation 
eller resor till myndighetsrepresentanter. 
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Rätt:  Borgmästaren i en stad där Eaton är verksamt går på rundvandring i 
anläggningen. Efter rundvandringen äter hon lunch tillsammans med anställda på 
Eaton. Vid lunchen överlämnar anläggningschefen en tröja med Eatons logotyp, 
värderad till mindre än 100 amerikanska dollar. 
 
Fel:   Istället för ovannämnda tröja överlämnar anläggningschefen två biljetter till 
borgmästaren (en till henne och en till hennes man) till en fotbollsmatch. 
 
Rätt:  Guvernören i en kinesisk provins ringer till anläggningschefen för en Eaton-
anläggning i provinsen och ber om en rundvandring. Den lokala traditionen 
kräver att Eaton överlämnar en ceremoniell gåva till guvernören som t.ex. en 
kristallvas som värderas till 150 amerikanska dollar. Anläggningschefen 
kontaktar Eatons president som har ansvar för Kina för att diskutera. 
 
Fel:   När guvernören kommer till anläggningen kräver han att reseutgifterna, 
som uppgår till endast 150 amerikanska dollar, betalas. Fabrikschefen går med 
på det utan att diskutera frågan med den juridiska avdelningen. 
 
Rätt:  Traditionen kräver (och den lokala lagen tillåter) att 
myndighetsrepresentanter i en region mottar gåvor inför storhelger från företag 
som bedriver affärer inom deras jurisdiktion. Lokala chefer på Eaton diskuterar 
detta med sin regionala president för att bestämma vilka gåvor som eventuellt 
kan vara lämpliga. 
 
Fel:   I scenariot ovan väljer lokala chefer att ge presentkort på 50 amerikanska 
dollar som kan användas i en lokal affär till myndighetsrepresentanter. 
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VANLIGA FRÅGOR 
 
Hur kan en anställd bestämma värdet på en gåva som mottas? 
 
Använd sunt förnuft och gott omdöme när du fastställer värdet på eventuella 
gåvor/representationer som du mottar. Om det är oklart ska du kontakta en butik 
eller söka online för att kontrollera vad liknande artiklar kostar. Om du inte är 
säker ska du följa processen för rapportering och deklaration. 
 
Hur vet en anställd om en gåva har förbjudits av gåvogivarens 
organisation? 
 
Det är inte nödvändigt att forska i den här frågan, men gåvor ska inte accepteras 
om det står klart att gåvan har förbjudits av gåvogivarens organisation. Om det 
inte är rimligt att tacka nej till gåvan vid överlämningstillfället ska gåvan 
accepteras och sedan ska du omedelbart diskutera med din överordnade vad 
som bör göras här näst. 
 
Anses en tjänst vara en gåva? 
 

Svaret kan variera. Accepterande av en tjänst från en leverantör, kund eller 
annan affärskollega utanför Eaton kan kompromettera eller ge intryck av att 
kompromettera en anställds omdöme eller skapa en faktisk eller skenbar konflikt 
mellan en anställds egenintresse och hans lojalitet mot Eaton. Diskutera tjänster 
som du inte är säker på och hur du ska svara med din överordnade. 
 
Var finns webbplatsen Eaton Company Store? 
 
Eaton Company Store finns tillgänglig på JOE 
 
Kan chefer upprätta strängare riktlinjer för sina grupper (t.ex. sänka värdet 
på tillåtna gåvor)? 
 
Ja, men chefer som väljer att göra det ska kommunicera dessa riktlinjer och 
förväntningar till sin grupp. 
 
Jag lämnade fel uppgifter när jag deklarerade en gåva via verktyget för 
deklaration och rapportering av gåvor. Hur kan jag korrigera uppgifterna? 
 
Kontakta Ethics and Compliance Office på Giftadmin@Eaton.com. 
 
 
 
 
 

mailto:Giftadmin@Eaton.com
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Beräknas begränsningen på 250 amerikanska dollar för gåvor från en 
individuell person per kalenderår eller över en löpande12-månadersperiod? 

 
Begränsningen på 250 amerikanska dollar för att ge gåvor till eller ta emot gåvor 
från en individuell person beräknas över en löpande 12-månadersperiod. 
 
Är det möjligt att i systemet samtidigt ange identiska gåvor som skickats 
till flera kunder, istället för att ange en i taget? 

 
Kontakta Ethics and Compliance Office på Giftadmin@Eaton.com. 
 
Senaste granskning: June 2013 

mailto:Giftadmin@Eaton.com

