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Därför är vår Kod så 
viktig: Meddelande från 
vår ordförande och vd 
Christophe Beck
Till mina kolleger:

Hos Ecolab är vi övertygade om att ett mångfaldigt, inkluderande och syftesdrivet 
team är av avgörande betydelse för framgången för våra individuella medarbetare, 
företaget, kunderna och de samhällen där vi är aktiva. Under ett århundrade har vi utökat 
verksamheten genom att samarbeta med många olika perspektiv och göra vad som är rätt, 
rättvist och ärligt. I syfte att nå våra mål och eftersträva vårt syfte att skydda människor och 
resurser som är nödvändiga för liv måste vi agera etiskt i varje interaktion, varenda dag. 

Det är i detta sammanhang som jag är glad att kunna dela Ecolabs Uppförandekod med er. 
I denna diskuterar vi våra värderingar, övertygelser och förväntningarna på oss alla här på 
Ecolab. Det är min förhoppning att ni kommer att läsa detta dokument och använda det som 
en vägledning i era dagliga kontakter med varandra och med våra kunder. Om du ser någon 
som agerar oetiskt, använd resurserna i detta dokument för att rapportera detta. 

Vi skulle inte vara det företag som vi är idag utan våra otroliga människor. Vi är Ett Ecolab.  
En familj. Tillsammans med våra kunder gör vi världen renare, säkrare och friskare. Jag ser 
fram emot att bygga på vårt arv att alltid göra fantastiska saker för mänskligheten på rätt sätt.

Med vänlig hälsning,
Christophe Beck
Ordförande, styrelseordförande och  
verkställande direktör

Vi är övertygade om att ett 
mångfaldigt, inkluderande och 
syftesdrivet team är av avgörande 
betydelse för framgången för 
våra individuella medarbetare, 
företaget, kunderna och de 
samhällen där vi är aktiva.
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Våra värderingar
VI NÅR VÅRA MÅL

Vi levererar resultat för våra kunder, 
våra aktieägare och varandra. 

VI UTMANAR OSS SJÄLVA 

Vi går utöver status quo, lär oss 
och växer. Vi gör förändringar som 
förbättrar processer och levererar 
bättre resultat.

VI GÖR SKILLNAD 

Vi har en positiv effekt på människor 
omkring oss, vårt samhälle och vår 
värld. Vi inspirerar även andra att göra 
en positiv skillnad.

VI GÖR VAD SOM ÄR RÄTT 

Vi är ärliga, pålitliga och genuina i våra 
handlingar. Vi agerar med integritet.

VI GÖR ALLT DETTA MED 
OMSORG OCH AKTSAMHET,  
OCH SÄTTER SÄKERHETEN FÖRST

Det är Ecolab-medarbetarnas dagliga 
handlingar som ytterst definierar vårt 
företags identitet.

VI ARBETAR TILLSAMMANS MED 
OLIKA PERSPEKTIV

Vi arbetar tillsammans för teamets 
och Företagets bästa – mellan alla 
funktioner och geografier. Vi delar 
kunskap och stödjer varandra.

+

+

+

+
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Vår Kod och 
vår roll1
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När vi fattar beslut och 
vidtar åtgärd ska vi 
alltid fråga oss själva:

•  Följer min åtgärd vår Kod, våra 
policyer och gällande lag?

•  Skulle jag vilja att min handling blev 
offentligt känd?

•  Avspeglar min handling Ecolabs 
värderingar och är den vad som är rätt 
att göra?

Om du inte kan svara ”ja” på alla dessa 
frågor ska du tänka över din åtgärd igen 
och tala med din chef eller avdelningen 
Global efterlevnad och etik innan du  
går vidare.

Vi upprätthåller vår Kod
Alla hos Ecolab följer vår Kod, våra policyer och gällande lagar.

HUR FÖLJER VI VÅR KOD?
• Vi följer vår Kod och förstår att den gäller alla anställda, befattningshavare och styrelseledamöter hos Ecolab, alla 

anställda hos majoritetsägda dotterbolag och samriskbolag, samt alla våra agenter, uppdragstagare och konsulter.

• Vi följer alla gällande lagar, och när gällande lag är strängare än vår Kod så följer vi den strängare regeln.

• Vi förstår att överträdelser av vår Kod, våra policyer eller brott mot gällande lag eller förordning kan leda till 
disciplinär åtgärd upp till och inklusive uppsägning av anställning.

Chefer förstår och genomdriver vår Kod, ser till att deras direkt underlydande förstår sitt ansvar och svarar på 
anställdas frågor. Chefer måste korrekt eskalera problem och funderingar till HR, till avdelningen Global efterlevnad 
och etik (Global Compliance & Ethics) eller till Jourtelefon för uppförandekod (Code of Conduct Helpline). 

Endast i sällsynta fall kan styrelsen eller en styrelsekommitté tillåta undantag av vår Kod. 

Ecolab granskar periodvis vår Kod, såväl som relaterade företagspolicyer och gör modifieringar som är obligatoriska 
eller anses nödvändiga.

VILKEN ROLL HAR VI NÄR DET GÄLLER ATT UPPRÄTTHÅLLA VÅR KOD?
Vi ser till att alla följer vår Kod, våra policyer och alla gällande lagar och förordningar. Vi lär oss 
de regler som gäller vår roll, och vi är redo att säga till om vi har några som helst frågor eller 
funderingar.
Våra chefer på Ecolab har ytterligare ansvar att vara en förebild för etiskt beteende, ha översyn 
över sina direkt underlydande och vara en kontakt för frågor och funderingar.
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Vi ställer frågor och rapporterar 
funderingar och problem
Hos Ecolab säger vi till. Om vi märker något beteende som vi anser potentiellt kan vara 
överträdelse av våra policyer eller vår Kod måste vi rapportera detta omgående och i 
god tro. Om vi är osäkra på något, så söker vi hjälp. Det är vårt ansvar att rapportera 
funderingar och ställa frågor, och även det bästa sättet att fortsätta göra affärer på rätt sätt.

Vi har en skyldighet att rapportera potentiell 
överträdelse av vår Kod. 

Hos Ecolab har du flera alternativ för att söka stöd och 
rapportera funderingar och problem.

• Din chef

• HR 

• Juridiska avdelningen (Law Department)

• Avdelningen Global efterlevnad och etik

• Företagsjuristen (General Counsel)

•  Vår Code of Conduct Helpline: 
jourtelefonnumret för USA, Kanada och 
Puerto Rico är +1-800-299-9442.  
För andra länder, se här

•  Du kan också skicka in en rapport online till Code 
of Conduct Helpline på vårt offentligt tillgängliga 
formulär för inlämnande.

Rapporter kan ske anonymt på vår Code of Conduct 
Helpline i flertalet jurisdiktioner och situationer. 
Huruvida du tillåts att rapportera potentiella 
överträdelser av Uppförandekoden anonymt eller ej 
beror på lagarna där du befinner dig. Vissa länder 
begränsar eller förbjuder rapportering av vissa 
funderingar och problem om du inte identifierar dig. 

Om du är anställd i EU och lämnar in en rapport på 
Code of Conduct Helpline gäller följande riktlinjer:

• Du blir tillfrågad att tillåta att ditt namn används  
i rapporten.

• Du ska bara ange namnet på en anställd som 
misstänks för förseelse om det är nödvändigt att 
göra så.

• Den information du lämnar ut används endast för 
att utreda din specifika rapport och inte för något 
annat syfte.

• Vi avslöjar inte för den angivna anställde vem som 
lämnat in rapporten.

VÅR KOD OCH VÅR ROLL

ICKE-VEDERGÄLLNING
Ecolab tolererar inte vedergällning mot 
anställda som ställer frågor, rapporterar 
sina funderingar och samarbetar med 
utredningar. Om du är medveten om 
någon som helst vedergällning ska du 
kontakta din chef, avdelningen Global 
efterlevnad och etik eller vår jourtelefon 
för uppförandekoden direkt. 
Se vår Policy för rapportering och 
utredningar för ytterligare detaljer.
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Vi stödjer utredningar
Ecolab tar rapporter om dåligt uppförande och överträdelser av 
vår Kod och våra policyer på allvar.

HUR GENOMFÖR ECOLAB UTREDNINGAR?
• Efter det att en anklagelse har lämnats in kommer chefen för efterlevnad  

(Chief Compliance Officer), eller namngiven utsedd person, att utse en intern 
utredare som kommer att slutföra utredningen på ett noggrant och tidsenligt sätt.  
I vissa fall kan en utomstående utredare utses.

• Den ledande utredaren kommer att göra rekommendationer som kan omfatta att 
inte vidta någon åtgärd, tillhandahålla handledning eller utbildning, föreslå någon 
form av disciplinär åtgärd upp till och inklusive uppsägning av anställning,  
samt ytterligare åtgärd om detta bedöms som lämpligt.

• Avdelningen Global efterlevnad och etik informerar rapportören när utredningen 
har slutförts.

• Vi förväntar oss att anställda håller utredningar konfidentiella och inte diskuterar 
ärendet med medarbetare.

Se vår Policy för rapportering och utredningar för ytterligare detaljer.

VAD GÖR ECOLAB NÄR DET LÄMNAS IN EN RAPPORT?
Ecolab svarar direkt på rapporter och försöker hålla rapporten 
konfidentiell i största möjliga utsträckning. I retur förväntar vi oss 
att anställda hjälper till att skydda sekretessen för rapporten och 
utredningen genom att inte diskutera ärendet med medarbetare.
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2 Så här arbetar 
vi med varandra
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Vi behandlar varandra med respekt
Ecolab tolererar inte någon form av trakasserier eller mobbning. Vi behandlar alltid 
varandra med respekt. Detta omfattar kontakter med våra medarbetare och andra som 
vi arbetar med, inklusive säljare, leverantörer och kunder.

VAD ÄR TRAKASSERIER?
Trakasserier är alla former av olämpligt beteende som skulle kunna skapa en skrämmande, 
fientlig eller stötande arbetsmiljö som har negativ inverkan på en anställds arbetsprestation.

FRÅGA 
Min chef skriker ofta på en av mina 
medarbetare och kallar honom glåpord. Jag 
är inte säker, men min medarbetare verkar 
vara illa till mods. Ska jag bara låta min 
medarbetare själv ta hand om denna situation?

SVAR
Nej. Du måste rapportera allt beteende som 
du tror skulle kunna vara en överträdelse 
av vår Kod. Mobbning är trakasserande 
beteende och måste rapporteras 
genom att använda något av de många 
rapporteringsalternativ du har åtkomst till.

HUR BEHANDLAR VI VARANDRA MED RESPEKT?
• Vi behandlar varandra med respekt, och vi tänker på hur vårt beteende och vad vi säger kan påverka våra 

arbetskamrater och vårt team.

• Vi säger till och kontaktar HR eller något av de tillgängliga rapporteringsalternativen när vi har frågor eller 
funderingar om potentiellt trakasserande beteende.

• Vi ägnar oss inte åt trakasserande beteende exempelvis:

   Muntligt trakasseri – mobbning eller att göra nedsättande kommentarer, förringanden eller olämpliga skämt 
eller kommentarer;

  Fysiskt trakasseri – vara delaktig i överfall eller andra fysiskt skrämmande handlingar;

   Visuellt trakasseri – visa eller skicka stötande skämtteckningar, teckningar, foton eller annat tryckt eller 
elektroniskt material; eller

   Sexuellt trakasseri – göra ovälkomna fysiska eller muntliga närmanden eller förfrågningar om sexuella tjänster 
eller vara delaktig i annat olämpligt sexuellt beteende.

Vi gör aldrig underkastande till trakasserande beteende ett villkor för anställning eller en faktor i anställningsbeslut.

Mobbning kan omfatta exempel på 
offentlig förnedring, exempelvis att läxa 
upp någon, höja sin röst på olämpligt 
sätt eller upprepade gånger kritisera 
någon i gruppsituationer.
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Vi främjar lika anställningsmöjligheter, 
mångfald, jämställdhet och inklusion
Ecolab eftersträvar att upprätthålla en mångfaldig, inkluderande 
och rättvis arbetsmiljö där vi arbetar som ett team med respekt.

HUR FRÄMJAR VI LIKA ANSTÄLLNINGSMÖJLIGHETER, MÅNGFALD, 
JÄMSTÄLLDHET OCH INKLUSION?
• Vi diskriminerar inte baserat på personliga egenskaper eller förhållanden som 

skyddas enligt lag på nationell, delstats- eller lokal nivå exempelvis kön, ras, 
etniskt ursprung, nationalitet, sexuell läggning, könsidentitet, religion, ålder, 
funktionsnedsättning, civilstånd eller militär status.

• Vi fattar anställningsbeslut baserade på en individs kvalifikationer och dennes 
förmåga att utföra sitt jobb.

• Vi eftersträvar att ha olika perspektiv på vårt team och vi främjar en inkluderande 
arbetsplats med respekt.

• Vi säger till och kontaktar vår chef eller använder något av de tillgängliga 
rapporteringsalternativen när vi har frågor eller funderingar.

Eftersom lagar och förordningar skiljer sig åt bland de platser där Ecolab bedriver 
verksamhet ska vi tala med vår chef, HR eller avdelningen Global efterlevnad och 
etik om vi har frågor. Om vi har en fundering att dela med oss av ska vi använda de 
tillgängliga rapporteringsalternativen.

VAD ÄR MÅNGFALD, JÄMSTÄLLDHET OCH INKLUSION?
Vi firar vår mångfald – olika perspektiv, bakgrunder, kulturella, 
fysiska och sociala skillnader som gör var och en av oss unik. Vi går 
i spetsen för inklusion genom att värdesätta och avsiktligt väva in 
alla våra anställdas olika perspektiv och insatser i Ecolab. Vi främjar 
rättvis behandling av varje medarbetare genom att säkerställa att 
var och en av dem har åtkomst till allt de behöver för att växa och  
ha framgång.
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Vi upprätthåller säkerheten på arbetsplatsen
Ecolab sätter säkerheten först. Vi upprätthåller en hälsosam och säker miljö för  
alla anställda.

VAD ÄR EN SÄKER ARBETSPLATS?
Vi anser att en säker arbetsplats är en sådan där hälsan och säkerheten för alla anställda 
upprätthålls, och hälso- och säkerhetsrisken identifieras och tas itu med.

HUR UPPRÄTTHÅLLER VI EN SÄKER ARBETSPLATS?
• Vi följer Ecolabs policyer, praxis och förfaranden avseende hälsa och säkerhet och alla gällande regler, 

förordningar och lagar avseende hälsa och säkerhet.

• Vi iakttar noggrant och rapporterar alla osäkra eller ohälsosamma förhållanden till våra chefer och ger de 
anställda rätten att stoppa arbetet när förhållanden och beteenden är osäkra.

• Vi tolererar inte mobbning, trakasseri, skrämsel eller hot om våld i någon form.

• Vi rapporterar omedelbart hot eller våld till vår chef eller tillämplig larmtjänst, om så behövs. Funderingar och 
problem kan också rapporteras med hjälp av de rapporteringsalternativ som finns.

• Vi bär inte vapen (t.ex. skjutvapen, knivar) medan vi utför tjänster å Ecolabs vägnar eller när vi befinner oss på 
Ecolabs egendom, i Ecolab-fordon eller medan vi bedriver Ecolabs verksamhet, enligt lokal lag. 

• Vi tillverkar, säljer, distribuerar, äger och använder inte några kontrollerade substanser som kan påverka beteendet 
medan vi arbetar på Ecolabs egendom, medan vi kör eller åker i Ecolab-fordon eller medan vi bedriver Ecolabs 
verksamhet.

• Vi utför inte våra jobb, inklusive att köra i jobbet, när vi är försvagade genom användning av något läkemedel, 
och vi konsumerar inte heller alkohol medan vi bedriver Ecolabs verksamhet såvida det inte är en godkänd social 
händelse med tillstånd. 

• Vi rapporterar alla anställda som vi misstänker kan vara påverkade av alkohol eller en kontrollerad substans som 
påverkar beteende.

FRÅGA 
Min medarbetare struntar regelbundet i att ha 
på sig skyddsglasögon som är ett krav för att 
skydda hennes ögon när vi arbetar inne på 
fabriken. När jag nämnde detta för henne sa hon 
att skyddsglasögonen blir immiga och faktiskt gör 
henne mindre säker. Eftersom jag redan har tagit 
upp det med henne, finns det verkligen något 
annat jag kan göra?

SVAR
Ja. Om din medarbetare vägrar att bära 
obligatorisk personlig skyddsutrustning måste 
du rapportera problemet genom att använda de 
många rapporteringsalternativ du har tillgång till.
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Vi håller data privata
Ecolab respekterar och skyddar anställdas personuppgifter.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifter, eller personlig information, är identifierande information för en individ 
exempelvis ditt namn, födelsedatum, adress, telefonnummer och e-postadress; din ekonomiska 
information och hälsoinformation; och annan personlig information exempelvis dina hobbyer, 
intresseområden och professionella organisationer.

HUR SKYDDAR VI SEKRETESSEN FÖR PERSONUPPGIFTER?
• Vi skyddar personuppgifterna för våra anställda och personalen hos våra kunder, leverantörer och affärspartners 

på allra bästa sätt som är konsekvent med våra policyer och förfaranden och med alla gällande lagar.  

• Vi ser till att vi är medvetna om alla tillämpliga Ecolab-policyer och -förfaranden som gäller insamling, åtkomst, 
användning, överföring, lagring och avyttring av de personuppgifter för vilka vi är ansvariga. 

• Vi överför eller delar personuppgifter med sådana som behöver känna till dem eller som är specifikt berättigade 
att ha åtkomst till dem.

• Vi använder personuppgifter endast för nödvändiga affärssyften, och vi behåller endast personuppgifter så länge 
som de behövs för de specifika affärssyftena.

• Ecolab bekräftar att många länder där vi bedriver verksamhet har specifika lagar avseende datasekretess, och vi 
har till åtagande att följa dessa lagar.

• Vi rapporterar funderingar och problem, inklusive ett möjligt sekretessintrång, genom att använda 
rapporteringsalternativen. 

Se Ecolabs sekretesspolicy för ytterligare detaljer.
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Vi stödjer mänskliga rättigheter
Ecolab åtar sig att stödja och främja mänskliga rättigheter i alla 
våra verksamheter och runt om i världen.

VAD ÄR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER?
Mänskliga rättigheter är fundamentala, universala rättigheter vi alla 
har och som alltid gäller över hela världen.

HUR STÖDJER VI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER?
• Vi följer alla gällande lagar avseende människohandel, tvångsarbete, slaveri och 

barnarbete.

• Vi arbetar inte med partners, leverantörer, rekryterare eller andra tredje parter som 
ägnar sig åt någon typ av människohandel, tvångsarbete, slaveri och barnarbete..

• Vi förväntar oss att våra partners och tredje parter upprätthåller en trygg, hälsosam 
och säker arbetsmiljö.

• Vi gör inga oriktiga framställningar av viktiga anställningsvillkor, inklusive löner och 
förmåner, arbetsplats, levnadsvillkor och associerade kostnader, och inte heller 
arbetar vi med tredje parter som gör sådana oriktiga framställningar.

• Vi rapporterar alla funderingar och problem avseende potentiella överträdelser av 
mänskliga rättigheter genom att använda tillgängliga rapporteringsalternativ.

Se vår Globala policy avseende mänskliga rättigheter för ytterligare detaljer.
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Så här arbetar vi  
med våra affärspartners 
och kunder
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Vi främjar kvalitet och säkerhet för 
produkter
Ecolabs anseende baseras på våra produkter och tjänsters kvalitet. Vi är stolta över  
att löpande upprätthålla högsta standarder och att uppfylla och överträffa våra kunders 
förväntningar.

VAD MENAR VI NÄR VI SÄGER ATT VI FRÄMJAR PRODUKTENS KVALITET OCH 
SÄKERHET?
Vi främjar kvalitet och säkerhet genom att upprätthålla en hög standard för kvalitet på Ecolabs 
produkter och tjänster, och vi följer våra interna processer och förfaranden såväl som alla 
tillämpliga regler, förordningar och gällande lagar avseende våra produkter och tjänster. 

HUR UPPRÄTTHÅLLER VI KVALITET OCH SÄKERHET FÖR PRODUKTER?
•  Vi fokuserar på kvalitet och säkerhet genom alla faser av produktens utveckling, inklusive design, tillverkning, 

testning, inspektion, förvaring, transport, kundanvändning, avyttring och återvinning eller återanvändning. 

•  Vi hanterar produktsäkerhet genom att identifiera, bedöma och kommunicera med relevanta chefer om potentiella 
risker och faror med våra ingredienser, processer och produkter.  

• Vi vidtar ingen åtgärd som skulle kunna äventyra kvaliteten och säkerheten för våra produkter.

•  Vi säger till och väcker eventuella frågor, funderingar eller problem som vi har avseende kvaliteten på eller 
säkerheten för våra produkter genom att använda tillgängliga rapporteringsalternativ. 

Se Global policy avseende kvalitet och vår Position avseende säkerheten för och förvaltningen av produkter för 
ytterligare detaljer.
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https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-supply-chain-policies/quality-manual---other-languages
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Product-Safety-and-Stewardship-Position_pdf.pdf


Vi skyddar affärspartners 
integritet
Ecolabs affärspartners, inklusive våra kunder och leverantörer, 
betror oss med sina affärer och med sina data. Vi skyddar  
dessa data

VAD INNEBÄR DET ATT SKYDDA AFFÄRSPARTNERS 
SEKRETESS?
Vi skyddar konfidentiell information och data som ges till oss av 
våra affärspartners. Detta kan omfatta både personuppgifter och 
ägandedata.

HUR SKYDDAR VI AFFÄRSPARTNERS SEKRETESS?
•  Vi delar endast affärspartners konfidentiella information med andra som har ett 

affärsbehov att känna till den. Vi delar endast med de tredje parter som skriftligen 
har samtyckt att följa våra policyer, våra förfaranden och alla gällande lagar.

•  Vi samlar in, lagrar, tar fram, använder och/eller överför affärspartners information 
endast i den begränsade utsträckning vi behöver för ett visst affärssyfte.

•  Vi följer alla våra förfaranden och policyer och alla gällande lagar avseende 
insamling, lagring, åtkomst, användning, överföring och förstöring av eventuell 
affärspartners konfidentiella information.

•  Vi skyddar noggrant och delar inte någon konfidentiell information som tillhör våra 
affärspartners.

•  Vi söker hjälp genom att använda tillgängliga rapporteringsalternativ om vi har 
frågor om användning och hantering av affärspartners information eller om vi tror 
att det kan ha förekommit ett intrång på någon konfidentiell information som tillhör 
en affärspartner.

Se vår Globala policy avseende informationssäkerhet för ytterligare detaljer.
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https://en-ie.ecolab.com/privacy-policy
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Information%20Security%20-%20Full%20Policy%20and%20Standard%20Document.pdf


Vi arbetar etiskt med regering och myndigheter i USA
Ecolab stödjer med stolthet sina myndighetskunder i USA och följer gällande förordningar, lagar och kontraktsmässiga krav och villkor.

VAD ÄR EN STATLIG KUND I USA?
Ecolab är en leverantör till staten i USA. Det innebär att vi måste följa vissa gällande lagar, förordningar och förfaranden och uppfylla stränga 
kontraktsmässiga krav. Flertalet av våra statliga kunder i USA är militära baser, federala anläggningar och byggnader, och federala fängelser. En del av 
våra kunder, exempelvis flygplatser och muséer, kan också anses vara statliga kunder i USA.

HUR ARBETAR VI SOM LEVERANTÖR TILL STATEN I USA?
•  Vi måste förstå och följa alla kontraktsmässiga krav och förordningar när vi arbetar 

med offentliga kunder.

•  Vi lämnar in information som prissättning till offentliga kunder fullständigt och 
korrekt, och eventuella ändringar rapporteras direkt och noggrant.

•  Vi säkerställer alltid att alla produkter, allt material och alla processer som vi 
använder följer specifikationerna i våra kontrakt med myndigheterna och om 
vi avser att göra ändringar i några krav får vi ett skriftligt godkännande från en 
behörig statstjänsteman innan vi gör ändringen.

•  Vi diskuterar inte och erbjuder inga typer av anställnings- eller konsultmöjligheter 
till nuvarande eller tidigare offentligt anställda utan att få tillstånd från HR och 
avdelningen Global efterlevnad och etik.

•  Vi ger inte något som helst av värde till en statstjänsteman eller uppdragstagare 
eller till deras närstående familjemedlemmar i USA förutom en blygsam förfriskning 
som läsk eller kaffe som kan ges någon gång ibland i anslutning till affärsmöten. 

•  Vi erbjuder inte, ger inte, anhåller inte om och tar inte emot något av värde från 
någon i retur för gynnsamt övervägande avseende ett statligt kontrakt eller 
underleverantörskontrakt i USA. 

•  Vi söker inte och anhåller inte om källval eller anbuds- eller offertinformation 
före tilldelning av statligt kontrakt, och om vi får sådan information, eller annan 
konfidentiell information eller ägandeinformation, rapporterar vi den till den 
juridiska avdelningen.

•  Vi samarbetar med alla utredningar och/eller granskningar av myndigheter och 
döljer, förstör och ändrar aldrig någon information som gäller någon som helst 
utredning eller granskning.

•  Vi rapporterar alla förekomster av möjligt bedrägeri, för högt erlagt belopp 
avseende våra statliga kontrakt eller något annat beteende som är överträdelse 
av vår Kod, våra policyer eller brott mot gällande lag direkt till avdelningen Global 
Compliance & Ethics eller Code of Conduct Helpline.

•  Vi granskar regelbundet vår Manual för policyer och förfaranden för kontrakt med 
USA:s federala regering (Federal Government Contracts Policies and Procedures 
Manual) och kontaktar dem som arbetar på avdelningen för försäljning till regering 
och myndigheter eller den juridiska avdelningen om vi har frågor om statliga 
kontrakt eller de krav vi måste följa.

Se vår Manual för policyer och förfaranden för kontrakt med USA:s federala regering 
för ytterligare detaljer.
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https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/US%20Federal%20Policies%20and%20Procedures%20Manual.PDF?cid=7f36d1af-04c1-4c00-b65c-6bb8f56b41e4
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/US%20Federal%20Policies%20and%20Procedures%20Manual.PDF?cid=7f36d1af-04c1-4c00-b65c-6bb8f56b41e4
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/US%20Federal%20Policies%20and%20Procedures%20Manual.PDF?cid=7f36d1af-04c1-4c00-b65c-6bb8f56b41e4
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/US%20Federal%20Policies%20and%20Procedures%20Manual.PDF?cid=7f36d1af-04c1-4c00-b65c-6bb8f56b41e4


Vi upprätthåller ärliga praxis 
för marknadsföring
Ecolab talar sanning om våra produkter och tjänster i vårt 
marknadsförings- och annonsmaterial.

VAD INNEBÄR ÄRLIG MARKNADSFÖRING?
Ärlig marknadsföring innebär att vi bryr oss om att de anspråk 
som vi gör om våra produkter och tjänster är rättvisa, korrekta och 
fullständiga.

HUR MARKNADSFÖR VI OSS PÅ ETT ÄRLIGT SÄTT?
•  Vi överdriver inte och gör inte felaktiga uttalanden om egenskaper och 

användningsområden för våra produkter och tjänster.

•  Vi ser till att alla marknadsföringsanspråk är sanna, inte vilseledande, underbyggda 
med stöddokumentation och följer gällande lagar och förordningar.

•  Vi lämnar in eventuella jämförelseanspråk för marknadsföring eller annonsering till 
den juridiska avdelningen för genomgång före utgivning.

•  Vi lämnar in alla marknadsförings- eller annonseringsanspråk avseende reglerade 
produkter till avdelningen Registrerings- och regelfrågor (Regulatory Affairs) för 
genomgång före utgivning.

•  Vi talar inte nedsättande om och gör inga falska eller vilseledande anspråk om våra 
konkurrenters produkter eller tjänster.

Se vår Globala policy avseende jämförande anspråk för ytterligare detaljer.
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https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Comparative Claims Policy.pdf


Så här arbetar vi med 
våra samhällen4
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Vi främjar samhällsinvolvering 
och företagets sociala ansvar
Ecolab stödjer de samhällen där vi bedriver verksamhet  
och servar.

VAD ÄR FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR?
Företagets sociala ansvar är när organisationer vidtar åtgärd för att 
främja positiva effekter i de samhällen där de bedriver verksamhet.

HUR FRÄMJAR VI SAMHÄLLSINVOLVERING OCH FÖRETAGETS  
SOCIALA ANSVAR?
•  Vi främjar välmåendet för våra anställda, kunder och andra genom att bidra till 

program och initiativ som förbättrar livskvaliteten i deras samhällen.

•  Vi anser att när vi stödjer våra samhällen gagnar detta deras ekonomiska och 
sociala livskraft i allmänhet, samtidigt som de gör dem bättre för alla människor.

•  Vi rapporterar funderingar och problem genom att använda tillgängliga 
rapporteringsalternativ. 

Se vår Position om inverkan på samhället och Global policy avseende donationer  
för ytterligare detaljer.

FRÅGA 
Ett samhälle där vi bedriver verksamhet drabbades nyligen av en större 
storm som gjorde att strömmen gick och många familjer förlorade 
sina hem. En lokal välgörenhet har gjort förfrågningar om artiklar åt 
offren, inklusive handdesinficeringsmedel. Vi har flera lådor med vårt 
handdesinficeringsmedel på lager på vår anläggning. Kan jag ge dessa 
artiklar till välgörenhetsorganisationen direkt?

SVAR
Nej. Även om vi under vissa omständigheter donerar produkter så har vi 
ett specifikt förfarande på plats för att säkerställa att sådana donationer 
hanteras på rätt sätt. Du måste först gå igenom processen i vår Globala 
policy avseende donationer och se till att alla steg och godkännanden följs.
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https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Community-Impact-Position_pdf.pdf
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-community-relations
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-community-relations
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-community-relations


Vi deltar inte i mutor och 
korruption
Ecolab bedriver verksamhet etiskt och betalar inte och tar inte 
emot några som helst mutor varken direkt eller indirekt.  
Vi ägnar oss inte heller åt korrupta aktiviteter för att erhålla eller 
behålla affärer, eller affärstillfällen.

HUR UNDVIKER VI MUTOR OCH KORRUPTION?
•  Vi tillhandahåller inte något av värde med avsikt att otillbörligt ha inflytande 

på någon statstjänsteman, inklusive anställda hos myndigheter eller statligt 
kontrollerade eller statligt ägda verksamheter, medlemmar av kungliga familjer, 
politiska partier, politiska kandidater eller någon annan som har möjlighet att ha 
inflytande på statliga beslut. 

•  Vi erbjuder inte något av värde till någon nuvarande eller potentiell kund, leverantör 
eller någon tredje part för att få otillbörligt inflytande på någon verksamhets 
beslutsfattande eller för att erhålla eller behålla affärer. 

•  Vi tar inte emot något av värde från någon nuvarande eller potentiell kund, 
leverantör eller tredje part för att få otillbörligt inflytande på vår verksamhets 
beslutsfattande eller för att tillhandahålla otillbörlig tilldelning av affärer.

•  Vi betalar inte ”underlättande betalningar” eller betalningar av någon storlek direkt 
till statstjänstemän för att påskynda rutinmässiga statliga åtgärder, exempelvis att 
utställa visum eller arbetstillstånd, förutom när personlig säkerhet äventyras. Detta 
måste emellertid omedelbart rapporteras till avdelningen Global efterlevnad och etik.

•  Vi förstår att lagarna i många länder, inklusive USA, förbjuder och bestraffar mutor 
och korruption. Överträdelse av vår policy eller brott mot gällande lagar kan leda 
till betydande disciplinär åtgärd och allvarliga brottspåföljder och civilrättsliga straff 
för både Ecolab och anställda som bryter mot dessa lagar och policyer.

SÅ HÄR ARBETAR VI MED VÅRA SAMHÄLLEN

VAD ÄR EN MUTA?
En muta kan vara något som helst av värde som ges eller tas emot 
för att ha inflytande på ett affärsbeslut. Det kan vara kontanter, 
presentkort, gåvor, representation, måltider, resor, jobbmöjligheter, 
rabatter, efterskänkande av skuld, donationer eller personliga tjänster.
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FRÅGA 
Jag diskuterar potentiella möjligheter med en agent i utlandet som vi 
aldrig har arbetat med. Han säger att han kan säkra affären med en lokal 
myndighet om vi anlitar honom, men vi måste jobba snabbt, och han verkar 
ointresserad av att tillhandahålla ekonomiska och andra detaljer om sin 
verksamhet. Ska jag vara på min vakt?

SVAR
Ja. När en tredje part inte är tillmötesgående avseende sin ekonomiska 
information eller inte är intresserad av att samarbeta med våra processer 
avseende onboarding och företagsbesiktning är detta ett varningstecken. 
Om du har frågor om att arbeta med tredje parter, kontakta avdelningen 
Global efterlevnad och etik.

Vi tillåter inte att någon som arbetar å våra vägnar, exempelvis agenter, 
representanter, distributörer eller några andra tredje parts mellanhänder, mutar 
statstjänstemän eller andra tredje parter, och vi följer strängt vår Globala policy och 
förfaranden avseende antikorruption när vi arbetar med tredje parter som kommer att 
representera oss med statstjänstemän eller andra affärspartners.

•  Vi följer strängt vår Globala policy och förfaranden avseende antikorruption,  
även där lokal lag eller tradition till synes kan tillåta mindre stränga krav, och även 
om affärer kan förloras som resultat av att följa denna policy och dess relaterade 
förfaranden. 

•  Vi för korrekta böcker och register som ärligt avspeglar våra affärsaktiviteter,  
och vi kräver att någon som helst representant eller tredje part som arbetar för 
Ecolab också för korrekta böcker och register för verksamhetsaktiviteter som de 
genomför å våra vägnar. 

•  Vi rapporterar funderingar till avdelningen Global efterlevnad och etik eller 
Jourtelefonen för Uppförandekod. 

Se vår Globala policy och förfaranden avseende antikorruption för ytterligare detaljer.
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https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Anti-Corruption-Policy_pdf.pdf
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Anti-Corruption-Policy_pdf.pdf
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Anti-Corruption-Policy_pdf.pdf
https://inside.ecolab.com/compliance-and-ethics/leadership
https://en-ie.ecolab.com/pages/code-of-conduct
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Anti-Corruption-Policy_pdf.pdf


Vi stödjer rättvis konkurrens
Ecolab stödjer en rättvis marknad där vi konkurrerar baserat på kvaliteten på våra 
produkter och tjänster och är inte baserad på olagliga överensstämmelser med 
konkurrenter eller obehörig åtkomst till konkurrenters information.

HUR STÖDJER VI RÄTTVIS KONKURRENS?
•  Vi är försiktiga och undviker alla konversationer med konkurrenter om prissättning (inklusive att sänka priserna), 

kunder, marknader, anbudsförfarande, produktionsgränser, ömsesidiga mellanhavanden och produktutveckling 
eller andra diskussioner om att samordna våra verksamheter.

•  Vi kontaktar omedelbart avdelningen Global efterlevnad och etik om vi finner oss själva i situationer där sådana 
konversationer med konkurrenter har inträffat (exempelvis evenemang med handelsorganisationer).

•  Vi ägnar oss varken åt ömsesidig försäljning och går inte heller med på att köpa produkter eller tjänster i utbyte 
mot att den andra parten går med på inköp från Ecolab.

•  Vi samlar inte in konkurrensinformation på oetiska eller olagliga sätt, exempelvis spioneri, inbrott, stöld, avlyssning 
eller åtkomst till konkurrents data eller e-post, eller intervjua eller anlita en konkurrents anställda för att upptäcka 
konfidentiell information eller ägandeinformation.

•  Vi förstår att lagarna i många länder, inklusive USA, ålägger stränga kriminella straff på individer som bryter 
mot lagar avseende antitrust eller konkurrens. Brott mot antitrust- och/eller konkurrenslagar kan också leda till 
ansenliga böter för både Ecolab och anställda som bryter mot lagarna.   

•  Vi kontaktar avdelningen Global efterlevnad och etik innan vi diskuterar anställning med eller anställer tidigare 
eller nuvarande anställda från våra konkurrenter, eller om vi har frågor om kontakt med konkurrent eller insamling 
av konkurrensinformation.

Se vår Antitrustpolicy för ytterligare detaljer. 

VAD ÄR 
KONKURRENSINFORMATION?
Konkurrensinformation är information 
om konkurrenter som kan hjälpa oss att 
utvärdera deras produkter, tjänster och 
marknadsföringsmetoder. Ecolab samlar 
in konkurrensinformation på lagligt sätt.

FRÅGA 
Jag arbetar med en konsult som tidigare 
hade ett kontrakt med vår konkurrent på 
en marknad där vi försöker expandera. 
Hon har en lista med potentiella kunder 
som hon utvecklat under sitt arbete med 
vår konkurrent som hon skulle vilja dela 
med mig. Är det okej att jag får denna 
lista eftersom hon inte är anställd hos vår 
konkurrent?

SVAR
Du ska kontakta avdelningen Global 
efterlevnad och etik och förklara situationen 
innan du går med på att ta emot någon 
som helst konkurrentinformation. Kundlistan 
skulle kunna tillhöra vår konkurrent, vilket 
innebär att om du får den från konsulten kan 
detta vara en överträdelse av våra policyer 
och kanske ett brott mot lagen.
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https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-legal-policies/anti-trust-policy---other-languages


HUR BEDRIVER VI VERKSAMHET ÖVER 
GRÄNSERNA?
•  Vi följer alla gällande lagar och förordningar 

avseende export, inklusive alla krav på 
dokumentation, auktorisering och licensieringskrav, 
och alla begränsningar för export och återexport av 
vissa handelsvaror, teknologi och programvara.

•  Vi lär oss de exportförordningar som begränsar vad 
som exporteras, var det exporteras till och till vem 
det exporteras, såväl som tillämpliga godkännanden 
och licensiering för export, och vi söker hjälp från 
avdelningen Registrerings- och regelfrågor eller 
avdelningen Global efterlevnad och etik om vi har 
frågor om dessa krav.

•  Vi förstår att ”leverans likställd med export” till 
utländska medborgare kan ske även inom USA, 
exempelvis när en utländsk medborgare ges en 
rundtur av en Ecolab-anläggning och undersöker 
vår teknologi.

Vi följer kraven för verksamhet över 
gränserna
Ecolab följer alla gällande lagar och förordningar avseende handel och sanktioner.

VILKA HANDELSKONTROLLER 
MÅSTE VI IAKTTA?
Vi följer regler om exportefterlevnad 
som styr vad och hur vi exporterar, 
handelssanktioner som begränsar 
med vem vi kan handla, regler om 
importefterlevnad som reglerar 
importerade varor och bojkottlagar som 
förbjuder efterlevnad av ej sanktionerade 
utländska bojkotter.

•  Vi följer alla USA:s ekonomiska sanktioner och 
handelsembargon, såväl som andra internationella 
sanktioner som är i överensstämmelse med lagen i 
USA, som gäller individer, organisationer eller länder 
som har sanktionerats för terrorism, nationell säkerhet 
eller andra orsaker i förbindelse med utrikespolitik.

•  Vi följer alla gällande lagar avseende tull och 
inventering av kemikalier, inklusive dokumentation, 
märkning, tariffklassificering och värdering för 
importerade artiklar exempelvis biocidprodukter, 
läkemedel och medicinsk utrustning.

•  Vi samarbetar inte med och deltar inte i utländska 
bojkotter av firmor, länder eller individer som inte 
sanktionerats eller godkänts av USA.

•  Vi förser inte bojkottade länder med information 
om någon person avseende individens ras, 
religion, kön/genus, nationellt ursprung eller 
verksamhetsrelationer.

•  Vi rapporterar funderingar och problem genom att 
använda tillgängliga rapporteringsalternativ. 

Se vår Globala policy avseende handelsefterlevnad 
och vår Globala policy avseende känsliga länder och 
personer för ytterligare detaljer.
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https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Trade Compliance Policy.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Sensitive Countries and Persons Policy.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Sensitive Countries and Persons Policy.pdf


Vi skyddar miljön
Ecolab har till åtagande att skydda vår delade miljö.

VAD ÄR ECOLABS ROLL NÄR DET GÄLLER ATT SKYDDA 
MILJÖN?
I tillägg till att bedriva våra verksamheter på ett miljömedvetet 
sätt arbetar vi på att skydda vad som är av avgörande betydelse, 
inklusive att förse de samhällen vi servar med hållbara, ansvarsfulla 
produkter och lösningar.

HUR SKYDDAR VI MILJÖN?
•  Vi strävar efter att följa och främja våra värderingar och befrämja miljömässig 

rättvisa genom att minska miljöeffekten av våra globala verksamheter, genom att 
positivt påverka de samhällen där vi bedriver verksamhet, och genom att löpande 
mäta och förfina vårt program.

•  Vi följer våra policyer och förfaranden vid generering, hantering, förvaring, 
transport och avyttrande av avfallsmaterial och vi strävar efter att eliminera eller 
minimera avfall, såväl som att återvinna och återanvända material.

•  Vi rapporterar funderingar och problem genom att använda tillgängliga 
rapporteringsalternativ. 

Se vår Globala policy avseende avfallshantering, vår Position om förvaltning av vatten 
och vår Position avseende klimatförändringarna för ytterligare detaljer.
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Vi har ett ansvarsfullt engagemang vid 
politiska aktiviteter
Ecolab uppmuntrar anställda att vara aktiva i sina samhällen, men anställda kan inte 
göra anspråk på att representera Ecolab i sina personliga politiska aktiviteter. Genom 
formella processer gör Ecolab vissa politiska bidrag i enlighet med gällande lag och 
enligt kontrollerna i vår Globala policy avseende politiska bidrag. Ecolab diskuterar 
dessutom politiska bidrag på ecolab.com.

VILKA LOBBYAKTIVITETER ÄGNAR SIG ECOLAB ÅT?
Ecolab-avdelningen Myndighetsrelationer hanterar alla större kontrakt med USA:s regering, 
inklusive lobbyverksamhet eller att ge vittnesmål. Utanför USA måste all lobbyverksamhet 
avseende regeringar godkännas av lämplig ledare för Myndighetsrelationer i regionen och i 
överensstämmelse med globala och lokala landsförordningar avseende efterlevnad som stipuleras 
av Juridiska avdelningen. 

HUR ÄGNAR SIG ANSTÄLLDA ÅT POLITISKA 
AKTIVITETER PÅ ETT ANSVARSFULLT SÄTT?
•  Vi utger oss aldrig för att representera Ecolab  

eller att ge några politiska bidrag å Ecolabs vägnar 
utan uttryckligt godkännande från, och koordination 
med, avdelningen Myndighetsrelationer 
(Government Relations).

•  Vi använder oss av Ecolabs resurser eller anläggningar 
för politiska aktiviteter men bara efter uttryckligt 
godkännande av och koordination med avdelningen 
Myndighetsrelationer och Juridiska avdelningen.

•  Vi förtydligar alltid att alla politiska synpunkter som 
vi uttrycker, eller politiska aktiviteter som vi deltar i, 
avspeglar våra egna personliga synpunkter och  
inte Ecolabs.

•  Vi avslöjar för företaget eventuell potentiell vald 
eller utsedd statlig befattning vi kan inneha 
genom vår process avseende avslöjanden om 
intressekonflikter. 

•  Vi rapporterar funderingar och problem genom att 
använda tillgängliga rapporteringsalternativ. 

Se vår Globala policy avseende politiska bidrag för 
ytterligare detaljer.
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Vi undviker intressekonflikter
Ecolab förväntar sig att anställda arbetar i företagets bästa intresse och undviker 
situationer där deras personliga intresse står i konflikt med Ecolabs intressen.

VAD ÄR EN INTRESSEKONFLIKT?
En intressekonflikt kan uppstå när en anställd, eller en anställds familjemedlem eller nära 
personliga relation, har ett personligt intresse som skulle kunna vara i konflikt med Ecolabs 
intressen. 
En nära personlig relation är en make/maka eller sambo till en anställds omedelbara 
familjemedlem, en medlem av samma hushåll eller någon som är intimt eller romantiskt 
involverad med den anställde.

HUR UNDVIKER VI INTRESSEKONFLIKTER?
Vi kan dela in intressekonflikter i tre huvudkategorier. 

1. Relationer
•  Vi inhämtar förhandsgodkännande från vår chef och 

avdelningen Global efterlevnad och etik innan vi: 

   Deltar i någon åtgärd avseende anställning, 
kampanjer, disciplinering eller annan 
personalåtgärd som gäller familjemedlem eller 
någon vi har ett personligt förhållande med

•  Vi avslöjar omedelbart för vår chef och avdelningen 
Global efterlevnad och etik när: 

   Familjemedlemmar eller någon vi har ett 
personligt förhållande med arbetar för Ecolab 
eller kanske ansöker till arbete för Ecolab

   Familjemedlemmar eller någon vi har ett 
personligt förhållande med arbetar för, eller har 
ett ägande eller kontrollerande intresse av, en 
konkurrent, kund, leverantör eller annan partner

   Vi eller vår omedelbara familj äger mer än en 
procent (1%) av utestående aktier för någon av 
Ecolabs konkurrenter, leverantörer eller kunder

2. Ekonomi
•  Vi inhämtar förhandsgodkännande från vår chef och 

avdelningen Global efterlevnad och etik innan vi: 

   Påtar oss betald eller obetald anställning  
utanför Ecolab

   Påtar oss eventuella ytterligare roller utanför 
Ecolab, inklusive betalda eller obetalda 
direktörsbefattningar för en eller flera 
organisationer. Dessutom krävs det godkännande 
från verkställande direktör för alla befattningar 
eller direktörsbefattningar hos ett statligt företag. 

   Söker eller accepterar någon vald eller utsedd 
befattning inom regering eller myndighet

3.  Konfidentiell information och Ecolabs resurser
•  Vi får inte åtnjuta någon personlig fördel,  

och uppmuntrar inte heller vår familj eller andra 
att åtnjuta personlig fördel, av affärstillfällen eller 
kunskap som vi erhållit i vår roll hos Ecolab för 
personlig vinning. 

•  Vi påtar oss inte roller som utgör störning i våra 
arbetsuppgifter och vårt ansvar hos Ecolab eller 
som kräver användning av Ecolabs anläggningar, 
resurser och tid eller som involverar arbete för eller 
åt en Ecolab-konkurrent.
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Vi inser att potentiella intressekonflikter kan vara svåra att lösa och att det är bäst att 
ställa frågor och söka vägledning från avdelningen Global efterlevnad och etik när 
dessa potentiella konflikter uppstår.

Använd Formuläret för avslöjande av möjlig intressekonflikt för att erhålla 
förhandsgodkännande eller omedelbart avslöja alla potentiella konflikter enligt vad 
som krävs under detta avsnitt.

FRÅGA
Jag har blivit erbjuden en möjlighet att göra arbete inom grafisk design för 
ett annat företag på deltid. De tycker att det är okej att jag arbetar efter 
ordinarie arbetstid och på mina lunchraster hos Ecolab. Skulle det vara okej 
för mig att säga ”ja” till detta?

SVAR
Innan du accepterar ska du avslöja denna möjlighet för din chef och 
avdelningen Global efterlevnad och etik för att säkerställa att det inte finns 
någon potentiell konflikt med din roll hos Ecolab. Dessutom gäller att om 
du arbetar på din lunchrast, skulle du använda Ecolabs nätverk för att 
kommunicera och slutföra det andra företagets arbete? Det är möjligt att 
det finns potentiella konflikter här som du inte har tänkt på.
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Vi utbyter gåvor, gästfrihet och 
representation på etiskt sätt
Ecolab inser vikten av gåvor och representation när man 
bedriver verksamhet runt om i världen, men vi måste också se 
till att våra utgifter för gåvor och representation är tillämpliga 
och att de avspeglar goda affärspraxis.

HUR UTBYTER VI GÅVOR OCH REPRESENTATION PÅ ETT ANSVARSFULLT SÄTT?
Erbjuda gåvor och representation
•  Vi erbjuder inte gåvor och representation i ett försök att ha inflytande på några 

som helst affärsbeslut som fattas av kunder, leverantörer eller andra partners.
•  Vi erbjuder inte gåvor eller representation som är utanför accepterad lokal sed och 

inte servar något legitimt affärssyfte.
•  Vi kan inte erbjuda affärspartners kontanter, kontantmotsvarigheter exempelvis 

presentkort eller gåvokort, eller personliga lån.
•  Vi måste förstå lagarna och våra policyer innan vi ger gåvor eller representation till 

statstjänstemän. Se Vi deltar inte i mutor och korruption för ytterligare vägledning.
•  Vi får inte erbjuda gåvor och representation till hälso- och sjukvårdspersonal.  

Se vår Globala policy avseende interaktioner med hälso- och sjukvårdspersonal för 
ytterligare detaljer. 

•  Vi får inte erbjuda gåvor och representation, förutom en obetydlig måltid, till 
leverantörer om vi är en anställd i leveranskedjan. Se Global policy avseende gåvor 
och representation för global leveranskedja för detaljer. 

•  Vi får inte erbjuda gåvor och representation till anställda hos USA:s regering och 
myndigheter.

•  Vi får inte ge gåvor eller erbjuda representation som kan vara genanta eller skada 
Ecolabs rykte, och vi tillhandahåller inte heller representation på olämpliga mötesplatser.

•  Vi erbjuder inte gåvor eller representation som är en överträdelse av vår Kod, 
våra policyer eller brott mot någon gällande lag, och vi följer alla lokala policyer 
avseende gåvor och representation.

•  Vi ställer frågor och rapporterar funderingar och problem med hjälp av tillgängliga 
rapporteringsalternativ.

Ta emot gåvor och representation
•  Vi tar inte emot gåvor och representation, vad värdet än är, som är avsedda att 

otillbörligt ha inflytande på vårt beslutsfattande å Ecolabs vägnar.
•  Vi får inte ta emot några som helst kontanter, kontantmotsvarigheter exempelvis 

presentkort eller gåvokort, eller personliga lån från affärspartner.
•  Vi ställer frågor och rapporterar funderingar och problem med hjälp av tillgängliga 

rapporteringsalternativ.
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Landets lokala Ecolab-ledning kan ha mer specifika riktlinjer om 
hur du ger och tar emot gåvor. Konsultera din lokala policy, din 
lokala HR-representant eller avdelningen Global efterlevnad och 
etik för ytterligare vägledning.

Se vår Globala policy avseende resor och utgifter, vår Globala policy avseende gåvor 
och representation för den globala leveranskedjan, vår Globala policy avseende 
interaktioner med hälso- och sjukvårdspersonal och vår Globala policy avseende 
gåvor, resor, representation och måltider för ytterligare detaljer.

FRÅGA 
En av våra kunder begärde en måltid på en av de dyraste restaurangerna  
i stan. Han planerar dessutom att ta med sig sin partner. Kan jag betala  
för måltiden?

SVAR
Nej. Vi kan inte förse kunder med extravaganta måltider. Vi kan inte 
heller betala för någon som inte har ett legitimt affärsbehov att närvara, 
exempelvis en livspartner. Detta skapar en situation där din trovärdighet 
och Ecolabs rykte skulle kunna skadas.

VAD ÄR EN LÄMPLIG GÅVA ELLER LÄMPLIG REPRESENTATION?
Lämpliga gåvor är nominella i värde och representation ska vara rimliga 
i kostnad, kvantitet och frekvens. 
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Vi skyddar konfidentiell information
Ecolab lägger stort värde vid att skydda konfidentiell information och ägandeinformation. 
Detta omfattar vår immateriella egendom.

HUR SKYDDAR VI KONFIDENTIELL INFORMATION?
•  Vi skyddar konfidentiell information och 

ägandeinformation, exempelvis långsiktiga 
strategier, produktutvecklingsplaner, 
personalregister, planer för försäljning och 
marknadsföring, kommunikationsplaner, 
ekonomiska data, immateriell egendom, 
konkurrensinformation, kundinformation, planer 
för förvärv och försäljning av företag och 
tillverkningsmetoder, från obehörig användning eller 
obehörigt avslöjande.

•  Vi tillåter inte någon som helst obehörig användning 
eller obehörigt avslöjande av vår konfidentiella 
information och ägandeinformation, och vi följer alltid 
alla våra förfaranden för att skydda vår information.

•  Vi delar inte någon konfidentiell information eller 
ägandeinformation såvida inte mottagaren har 
ett verksamhetsbehov att veta och vi har erhållit 
obligatoriska godkännanden och alla nödvändiga 
sekretessavtal och överenskommelser om 
sekretesskydd finns på plats.

•  Vi skyddar också den konfidentiella informationen 
och den immateriella egendom som betros oss  
av våra kunder och affärspartners, och vi följer  
våra säkerhetspolicyer genom att endast dela tredje 
parts information med Ecolab-anställda och välja 
affärspartners som har ett verksamhetsbehov  
att veta.

VAD ÄR KONFIDENTIELL 
INFORMATION?
Konfidentiell information är känslig, 
konfidentiell eller ägandeinformation 
som tillhör Ecolab eller våra kunder, 
leverantörer eller affärspartners som 
måste ges tillämpliga skydd. I allmänhet 
anses information vara konfidentiell 
och ägandeinformation om den inte är 
offentligt tillgänglig.

VAD ÄR IMMATERIELL 
EGENDOM?
Immateriell egendom, eller IP 
(Intellectual Property) avser Ecolabs 
värdefulla tillgångar – som utvecklats 
för att vara behjälpliga vid framtida 
innovation – och omfattar våra 
produktplaner och -strategier, 
patent, varumärken, upphovsrätter, 
handelshemligheter och know-how.

•  Vi använder inte konfidentiell information eller 
ägandeinformation för personlig vinning varken 
under vår anställning hos Ecolab eller efter vi 
lämnat Ecolab.

•  Vi konsulterar Global policy avseende immateriell 
egendom om vi har frågor om användningen av 
Ecolabs immateriella egendom.

•  Vi rapporterar funderingar och problem genom att 
använda tillgängliga rapporteringsalternativ.

Se vår Globala policy avseende informationssäkerhet 
och vår Globala policy avseende immateriell egendom 
för ytterligare detaljer.
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Vi hanterar våra affärspartners 
på ansvarsfullt sätt
Ecolab förväntar sig att våra affärspartners, inklusive våra 
leverantörer och andra partners, följer samma standarder och 
principer som vi följer.

VILKA STANDARDER FÖRVÄNTAR SIG ECOLAB ATT 
AFFÄRSPARTNERS SKA FÖLJA?
Ecolab har upprättat Etiska sourcingstandarder som omfattar 
verifiering, certifiering, ansvarsskyldighet och utbildning för 
leverantörer för att göra det möjligt för dem att uppfylla våra 
förväntningar såväl som att följa vår Uppförandekod för leverantörer.

HUR HANTERAR VI VÅRA AFFÄRSPARTNERS?
•  Vi genomför lämplig företagsbesiktning av alla nya leverantörer och andra 

affärspartners i enlighet med våra Etiska sourcingstandarder och upphandlings- 
och sourcingförfaranden.

•  Vi följer våra upphandlingspolicyer och ser till att utgifter och omkostnader för 
affärspartners är rimliga, nödvändiga och affärsrelaterade.

•  Vi har upprättat efterlevnadskrav för våra direkta leverantörer avseende 
konfliktmineraler, implementering av kontroller och rapportering, och vidtagande 
av lämpliga sourcingansträngningar, och vi förser våra kunder med nödvändiga 
data för att underlätta deras rapportering om konfliktmineraler.

•  Vi förväntar oss att alla våra leverantörer och andra tredje parter uppfyller 
grundläggande standarder för anställningspraxis, inklusive förbud av barnarbete, 
tvångsarbete och diskriminering, hälsa och säkerhet, miljöskydd, antikorruption, 
konkurrens och användning och rapportering av konfliktmineraler.

•  Vi förväntar oss att alla tredje parter som agerar å våra vägnar följer våra policyer 
och förfaranden och följer alla gällande lagar.

•  Vi rapporterar funderingar och problem genom att använda tillgängliga 
rapporteringsalternativ.

Se vår Uppförandekod för leverantörer, Policy avseende konfliktmineraler, 
Globala policy avseende upphandling och Globala policy och förfaranden 
avseende antikorruption för ytterligare detaljer.
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Vi säkrar våra data
Ecolab tar datasäkerhet på allvar och upprätthåller policyer och 
förfaranden som skyddar Ecolabs känsliga och konfidentiella 
information och för att säkert upprätthålla den känsliga och 
konfidentiella information som tillhör våra anställda, kunder, 
leverantörer och affärspartners. Det är av avgörande betydelse 
att vi alla arbetar på att säkerställa att dessa data inte hamnar i fel 
händer. Ecolab har stränga policyer, standarder och förfaranden 
för att hjälpa till att skydda känslig och konfidentiell information, 
inklusive elektroniska data som lagras i våra system.

HUR SÄKRAR VI VÅRA DATA?
•  Vi följer alla våra policyer, standarder och förfaranden avseende datasäkerhet för 

att ta fram, införa, hantera, lagra och överföra data, och vi tar fram vår känsliga och 
konfidentiella information endast när vi har ett verksamhetsbehov att använda den.

•  Vi beviljar endast åtkomst till konfidentiella data eller känslig information till dem 
som behöver veta som del av sina jobb.

•  Vi rapporterar omedelbart misstänkta it-incidenter och -problem (informationsteknologi) 
till Ecolab Global IT Service Desk eller EMEC (Ecolab Monitoring and Escalation Center) 
genom att använda Information Security Hotline (+1-402-517-9865) eller brevlådan för 
informationssäkerhet (Information Security) (informationsecurity@ecolab.com).VAD ÄR DATASÄKERHET?

Datasäkerhet är den process vi har implementerat för att skydda 
våra data och vår information från obehörig åtkomst.
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Vi skyddar Ecolabs tillgångar
Ecolab kan bara uppfylla våra kunders behov och fullfölja vår mission genom korrekt 
användning och underhåll av våra företagstillgångar.

VAD ÄR ECOLABS TILLGÅNGAR?
Våra tillgångar omfattar företagets 
råmaterial, utrustning, kontorsmateriel, 
teknologi och elektroniska tillgångar, 
ekonomiska tillgångar inklusive 
företagskort, företagets anläggningar 
och immateriella egendom.

HUR SKYDDAR VI VÅRA TILLGÅNGAR?
• Vi bevarar och skyddar våra företagstillgångar och använder dem för verksamhetssyften.

•  Vi upprätthåller och hanterar tillgångar som vi är ansvariga för och skyddar dem från stöld, förlust, missbruk och 
felaktig användning.

•  Vi förstår att Ecolabs nätverk, internetåtkomst, telefon- och e-postsystem är avsedda för affärssyften med 
endast begränsad och tillämplig personlig användning, enligt vad som detaljeras i vår Globala policy avseende 
acceptabel användning av informationssystem och vår Globala policy avseende sociala medier. 

• Vi förstår att Ecolab kan övervaka vår användning av Ecolabs elektroniska tillgångar och nätverk.

•  Vi rapporterar alla funderingar och problem kring felaktig användning, stöld eller förlust av Ecolabs tillgångar till 
vår chef eller it-avdelning eller genom Code of Conduct Helpline.

FRÅGA 
Jag har ett eget projekt som jag arbetar på 
och jag behöver ett specifikt verktyg som jag 
inte har hemma. Min fabriksanläggning har 
verktyget, och det används inte ofta. Är det 
okej om jag tar med mig verktyget hem bara 
över natten?

SVAR
Nej. Det är olämpligt att använda Ecolab-
tillgångar för egna projekt.
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Vi ägnar oss inte åt insiderhandel
Ecolab skyddar viktig, icke-offentlig information, och vi handlar 
inte med värdepapper eller tipsar andra att göra så baserat på 
sådan information.

VAD ÄR INSIDERHANDEL?
Insiderhandel är handeln med ett företags värdepapper av individer 
med åtkomst till insiderinformation, vilken är väsentlig icke-offentlig 
information om företaget.

HUR UNDVIKER VI INSIDERHANDEL?
•  Vi köper inte och säljer inte Ecolabs aktier, eller aktier för något annat företag,  

när vi är medvetna om viktig, icke-offentlig eller insiderinformation.

• Vi tipsar inte och ger inte insiderinformation till någon.

•  Vi söker godkännande i förväg från den Juridiska avdelningen innan vi handlar 
med Ecolab-värdepapper om vi är verkställande befattningshavare på hög nivå 
eller styrelseledamöter hos Ecolab, eller om vi är i högsta ledningen eller utsedd 
insider som åtagit sig att utföra en transaktion utanför en 3-månadersperiod.

•  Vi ställer frågor och kontaktar den Juridiska avdelningen om vi är osäkra på lagar 
om insiderhandel och hur de tillämpas på vår individuella situation.

•  Vi rapporterar funderingar och problem genom att använda tillgängliga 
rapporteringsalternativ.

Se vår Globala policy avseende insiderhandel för ytterligare detaljer.

SÅ HÄR ARBETAR VI FÖR ECOLAB 33VI GÖR VAD SOM ÄR RÄTT

https://www.law.cornell.edu/wex/securities
https://www.law.cornell.edu/wex/material
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-legal-policies/insider-trading-policy---other-languages


Vi för korrekta register
Ecolabs register måste alltid korrekt och fullständigt avspegla 
den verksamhet vi bedriver.

HUR FÖR VI KORREKTA REGISTER?
•  Vi upprätthåller fullständiga, korrekta och tidsenliga register som aldrig är 

vilseledande, ofullständiga eller avsedda att dölja fakta.

•  Vi upprätthåller bokföringsregister och bokslut som följer alla juridiska krav och 
allmänt accepterade redovisningsprinciper och som är i överensstämmelse med 
vår Globala policy avseende redovisning och kontroll.

• Vi har inga kontanter eller tillgångar som inte är registrerade eller ”inofficiella”.

•  Vi är uppmärksamma på röda flaggor i transaktioner, exempelvis en affärspartner 
som gör förfrågningar om udda betalningar eller som är motvillig att ge 
information, och vi rapporterar all aktivitet som vi tror kan vara penningtvätt till den 
Juridiska avdelningen.

•  Vi vidtar åtgärder för att tillse att alla våra avslöjanden för allmänheten, inklusive 
rapporter, pressreleaser och analytiker- och aktieägarkommunikationer, är korrekta, 
tidsenliga och fria från falska eller vilseledande uttalanden.

•  Vi skapar, upprätthåller och förstör våra register i enlighet med vår Globala policy 
avseende registerhantering och vårt Globala schema för kvarhållande av register.

•  Vi följer alla uppmaningar om arkiveringsskyldighet och ser till att spara alla 
register som förknippas med sådana order.

•  Vi kontaktar den Juridiska avdelningen när vi har frågor om redovisning, 
arkiveringsskyldighet eller någon som helst rapportering.

•  Vi rapporterar funderingar och problem genom att använda tillgängliga 
rapporteringsalternativ. 

SÅ HÄR ARBETAR VI FÖR ECOLAB

FRÅGA 
Jag var nyligen på affärsresa och spenderade kontanter för flera måltider, 
taxiresor och andra utgifter. Jag hade mycket på gång och samlade inte 
in några kvitton så när jag kom tillbaka återskapade jag vissa kvitton efter 
bästa minne så att min utgiftsrapport avspeglar de kontanter som jag hade 
spenderat. Jag berättade för min chef om situationen, och hon sa till mig att 
jag bara kunde lämna in utgiftsrapporten och sedan återskapa kvittona,  
och att hon skulle godkänna detta. Är detta okej?

SVAR
Nej. Alla Ecolab-affärsregister, inklusive kvitton från dina resor, måste 
vara korrekta, fullständiga och aldrig fabricerade. Du ska inte lämna in 
återskapade kvitton.

VILKA REGISTER FÖR VI?
Vi för register om vår verksamhet, vilket kan omfatta 
redovisningsposter, bokslut, rapporter, kundinformation, 
ägandeinformation, e-postmeddelanden, avtal och andra uppgifter 
och annan information, oavsett format.

Se vår Globala policy avseende resor och utgifter, Globala policy avseende 
registerhantering, Globala policy avseende kvarhållande av register, Skatteposition, 
Globala policy avseende penningtvätt och Globala policy avseende redovisning och 
kontroll för ytterligare detaljer.
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https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Accounting and Control Policy.docx
https://inside.ecolab.com/law/leadership
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Records Management Policy.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Records Management Policy.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Records Retention Schedule.pdf
https://inside.ecolab.com/law/leadership
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-travel-and-expense-policies
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Records Management Policy.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Records Management Policy.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Records Retention Schedule.pdf
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Tax-Position_PDF.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Anti-Money Laundering Policy Final.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Accounting and Control Policy.docx
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Accounting and Control Policy.docx


SÅ HÄR ARBETAR VI FÖR ECOLAB

Våra aktier är börsnoterade på NYSE (New York Stock Exchange). Som börsnoterat 
företag lyder Ecolab under USA:s värdepapperslagar som administreras av SEC 
(Securities and Exchange Commission) och under NYSE:s regler, och vi måste alla 
följa dessa lagar och regler. Om några avslöjanden som görs av Ecolab i bokslut, 
kommunikationer eller inlämnanden till SEC eller NYSE är väsentligen falska eller 
vilseledande, skulle både företaget och anställda som är involverade utsättas för  
civil- och brottsrättsliga straff.

•  Därför måste avslöjanden för den investerande allmänheten, inklusive periodiska 
rapporter, pressreleaser och kommunikationer till analytiker och aktieägare,  
vara korrekta och tidsenliga.

•  Vi skulle aldrig göra avsiktligen eller veterligen falska eller vilseledande uttalanden 
eller uteslutanden i några som helst av Ecolabs avslöjanden, rapporter eller 
registreringsuttalanden som lämnas in till SEC eller NYSE eller någon annan 
fondbörs där Ecolab-värdepapper är börsnoterade. Dessutom är var och en av  
oss skyldiga att samarbeta om interna eller externa granskare ställer frågor eller 
begär information.

•  Ecolabs befattningshavare på hög nivå och ekonomi- och redovisningspersonal, 
som leds av vår vd, finanschef och vår företagscontroller, har en viktig roll när det 
gäller att säkerställa att våra ekonomiska register och avslöjanden är fullständiga, 
korrekta och tidsenliga. I tillägg till att följa alla bestämmelser i denna Kod och 
alla relaterade policyer, förfaranden och manualer, måste våra befattningshavare 
på hög nivå och anställda inom ekonomi och redovisning agera i god tro, och 
med tillbörlig omsorg, kompetens och noggrannhet, utan oriktig framställning av 
väsentliga fakta och inte heller tillåta att deras oberoende omdöme underställs.
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Vi kommunicerar på lämpligt 
sätt
I syfte att förbättra och skydda vårt rykte måste vi kommunicera 
på ett positivt, sanningsenligt och konsekvent sätt, och tala 
med en röst.

HUR KOMMUNICERAR VI PÅ LÄMPLIGT SÄTT?
•  Vi delar inte någon konfidentiell information eller ägandeinformation offentligt eller 

på sociala medier.
•  Vi måste alltid vara försiktiga när vi diskuterar affärsärenden utanför Ecolab eller på 

offentlig plats.
•  Vi kommer ihåg att vår Kod och våra policyer gäller online och att vad vi publicerar 

på sociala medier kan ha en varaktig effekt på oss, våra kunder och Ecolab.
•  Vi ser till att det är tydligt att vi talar för oss själva och inte Ecolab när vi använder 

sociala medier.
•  Vi hänvisar alla förfrågningar från analytiker eller investerare till vår avdelning 

Investor Relations.
•  Vi lämnar in alla nyhetsreleaser, medieartiklar och annat redaktionellt innehåll 

till teamet för globala kommunikationer för granskning innan de ges ut till 
offentligheten.

•  Vi kontaktar teamet för globala kommunikationer innan vi accepterar en inbjudan 
att tala eller presentera för någon offentlig publik å Ecolabs vägnar, inklusive alla 
presentationer på tekniska konferenser.

•  Vi talar med vår chef eller kontaktar teamet för globala kommunikationer om vi har 
frågor om kommunikationer eller användning av sociala medier.

•  Vi rapporterar funderingar och problem genom att använda tillgängliga 
rapporteringsalternativ.

Se vår Globala policy avseende kontakter med medier, Globala policy avseende 
sociala medier och Globala policy avseende externa kommunikationer för ytterligare 
detaljer.

VAD ÄR TEAMET FÖR GLOBALA KOMMUNIKATIONER?
Teamet för globala kommunikationer, som är del av Global 
Marketing & Communications, är ansvarigt för att hantera Ecolabs 
rykte. Teamet hanterar dessutom företagets kanaler på sociala 
medier och hanterar frågor från externa intressenter, inklusive 
medierna. I syfte att upprätthålla överensstämmelse i våra offentliga 
kommunikationer hänvisar vi medieförfrågningar till detta team.
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https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-marketing-and-communications/media-interaction-policy---other-languages
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-marketing-and-communications/social-media-policy---other-languages
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-marketing-and-communications/social-media-policy---other-languages
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-marketing-and-communications/external-comms-policy---other-languages
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