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1. Syfte och tIllämplIghet
SWeDMA har beslutat att följande regler ska gälla som uttryck för god sed vid produktion och dist-
ribution av oadresserad direktreklam (ODr). Medlemmar och associerade medlemmar i SWeDMA 
är skyldiga att följa dessa regler. reglerna gäller vid produktion och distribution av ODr i Sverige. Vid 
produktion och distribution av ODr till mottagare i andra länder kan andra regler gälla.

2. DefInItIon av oDR
Med ODr menas sådana meddelanden som är avsedda att delas ut i mottagarens brevinkast/post-
låda utan att vara försedda med uppgifter om adress, eller är försedda med en utdelningsadress men 
ingen uppgift om mottagarens namn (även kallad fastighetsselekterad eller semiadresserad reklam). 

3. ReSpekt föR mottagaRnaS önSkemål

3.1 Nej-tack-skyltar
när man producerar eller distribuerar ODr är det en grundläggande princip att reklamen inte ska de-
las ut till de hushåll som vid eller på sitt brevinkast satt upp en skylt som visar att man tackar nej till 
reklam, en så kallad nej-tack-skylt.

Med en nej-tack-skylt menas ett tydligt anslag på eller vid ett hushålls brevinkast som entydigt visar 
att man inte vill ta emot ODr, till exempel genom texten ”ingen reklam, tack”, ”reklam, nej tack” 
eller motsvarande. 

Anslag med ytterligare budskap är olämpliga som nej-tack-skylt och det ytterligare budskapet omfat-
tas inte av dessa etiska regler. Det strider mot god sed att som företag tillhandhålla hushåll nej-tack-
skyltar med sådan tilläggsinformation.

Det strider även mot god sed att medvetet utforma ODr på ett sådant sätt att distributionen inte ska 
hindras av nej-tack-skyltar.

För gratistidningar/-publikationer finns särskilda nej-tack-skyltar och en egen process, vilken inte han-
teras av SWeDMA.

3.2 Undantag från Nej-tack-skylt
Undantag för kravet på att undvika utdelning till hushåll med nej-tack-skylt gäller för:

icke-kommersiella meddelanden, till exempel information från myndigheter och annan •	
samhällsinformation samt politisk information.
periodisk skrift (gratistidningar/publikationer) med mer än en obetydlig mängd redaktionell •	
text och för vilken det finns ett utgivningsbevis.    
samproducerade delar av eller kommersiella bilagor till en periodisk skrift (enligt närmast •	
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föregående punkt) som har samma format eller papperskvalitet och som tydligt kan anses 
vara en del av den periodiska skriften.

4. ReklammaRkeRIng
Alla meddelanden som sänds som ODr ska vara markerade så att mottagaren – utan att behöva ta 
del av innehållet – redan vid en flyktig anblick kan förstå att meddelandet innehåller reklam. Om med-
delandet ligger i ett kuvert eller annat som omsluter det, ska det redan på utsidan framgå att innehållet 
är reklam.

5. SänDaRangIvelSe
Alla meddelanden som sänds som ODr ska innehålla uppgifter om det företag vars produkter eller 
tjänster reklamen avser samt om hur mottagare kan komma i kontakt med företaget.

6. etIkettSRegleR

6.1 Utdelning på natten ska undvikas
ODr ska inte delas ut till hushåll på natten, dvs 22.00 – 06.00.

6.2 Enheterna får inte lämnas synliga
Vid utdelning av ODr ska reklamen helt stoppas in i brevinkastet så att den inte är synlig utifrån.

7. övRIga noRmeR
Företag som producerar ODr ska säkerställa och ansvara för att innehållet är förenligt med iccs 
grundregler för reklam, iccs regler för direktmarknadsföring och övriga tillämpliga regler från icc såväl 
som med marknadsföringslagen och annan tillämplig svensk lagstiftning.

8. avSteg fRån DeSSa RegleR
Avsteg från dessa regler kan anmälas till etiska nämnden för direktmarknadsföring (DM-nämnden).

Om du har frågor eller funderingar kring dessa etiska regler, kontakta SWeDMA – intresseorganisa-
tionen för direktmarknadsföring:

SWeDMA
Box 5185
102 44 Stockholm

08 534 802 60 | direkt@swedma.se | www.swedma.se


