
Detta är en sammanfattning av de viktigaste reglerna som 
gäller för direktsäljare och företag anslutna till Direct Selling 
Sweden. Det handlar om självreglering och gäller för företag 
som presenterar sig med Direct Selling Sweden och dess logga. 
Reglerna har delvis tagits fram genom en överenskommelse 
med Konsumentverket och senaste revision av reglerna trädde 
i kraft 1 juli 2019.  

Direct Selling Sweden har tagit fram dessa regler (första 
gången 1968) för att försäkra att svensk direkthandel agerar 
på ett seröst och etiskt riktigt sätt gentemot sina kunder.  

Bestämmelserna i dessa etiska regler är inte lag men har ett 
konsumentskydd som i många fall går betydligt längre än vad 
lagen kräver. Direct Selling Swedens medlemmar har 
förbundit sig att, såsom en förutsättning för medlemskap, 
vara bundna av de etiska reglerna och se till att dess 
direktsäljare på alla nivåer följer reglerna.  



Direktsaljarens upptradande gentemot konsumenter 
Som konsument kan du forvanta dig: 

Oppenhet 

Omedelbart vid kontakttagandet 

ska direktsaljaren, utan anmaning, 

identifiera sig for konsumenten, och 

namnge sitt foretag, dess produkter 

och syftet med besoket. 

Angerratt 

Direktsaljaren ska informera kunden 

skriftligen om ratten att angra sig 

(for narvarande inom 14 dagar fran 

leverans) och nar konsumenten se

nast ska fa tillbaka vad som betalats 

eller lamnats i inbyte. 

Arlighet 

Direktsaljaren ska forsoka bi Ida sig 

en uppfattning om konsumentens 

behov och allmankunskaper be

traffande den saluforda varan och 

tjansten samt savitt mojligt anpassa 

sin information och demonstration 

till konsumentens forutsattningar. 

Direktsaljare far inte missbruka den 

enskilda konsumentens fortroende 

utan ska ta hansyn till konsumen

tens brist pa kommersiell erfarenhet 

och far inte heller utnyttja konsu

mentens alder, sjukdom, oformaga 

att forsta eller sprakliga brister och 

far aid rig bygga sin argumentation 

pa radsla eller fruktan hos konsu

menten. 

Direktsaljare far inte anvanda 

jamforelser som ar vilseledande 

och som inte overensstammer med 

principerna om lojal konkurrens. 

Jamforelsepunkter far inte valjas se

lektivt pa ett otillborligt satt och ska 

baseras pa fakta som gar att styrka. 

Garanti och eftermarknadsservice 

Villkoren for lamnad garanti,detaljer 

och begransningar i eftermarknads

service, namn och adress pa garan

tigivare, garantitidens langd och de 

atgarder som koparen kan eller ska 

vidta, ska klart framga av kopekon

traktet eller i skriftlig information 

som bilagts produkten. 

Leverans 

Foretag och direktsaljare ska full

folja kundens bestallning i ratt tid. 

Konsumenter ska informeras om 

foretag eller direktsaljare inte kan 

fullfolja bestallningen i tid pa grund 

av att produkten inte ar tillganglig. 

I sadant fall kan konsumenten valja 

att antingen krava aterbetalning 

av belopp han erlagt, vilket ska 

aterbetalas snarast och under alla 

forhallanden inom 30 dagar; eller 

acceptera en ersattningsprodukt av 

samma kvalite och till samma pris, 

forutsatt att detta erbjudits in nan 

kontraktet ingicks eller utgjort kon

traktsvillkor. 

Respekt for privatlivet 

Personlig kontakt, kontakt per 

telefon eller elektronisk kontakt ska 

goras pa ett ansvarsfullt satt vid rim

liga tidpunkter for att undvika att 

vara patrangande. En direktsaljare 

ska avsluta en demonstration eller 

saljpresentation da konsu menten 

begar det och omedelbart avlagsna 

sig eller avsluta telefonsamtalet. 

Allmanna reklamationsnamnden 

Foretag och direktsaljare ska upply

sa konsument om dennes rattighet 

att fa eventuell tvist avgjord av 

Allmanna Reklamationsnamnden. 

Foretaget ar skyldigt acceptera 

namndens avgorande. Direct Selling 

Sweden svarar for att konsumenten 

erhaller den ersattning namnden 

eventuellt rekommenderat. 



Medlemsforetagets upptradande gentemot direktsaljare 
Som direktsaljare kan du forvanta dig: 

Rekrytering 

Foretag ska inte anvanda sig av vil
seledande, aggressiva, bedragliga, 
illojala eller pa annat satt otillborliga 
metoder i samband med rekryte
ring. Direktsaljaren ska upplysas om 
verkliga fortjanstmojligheter sett 
over en langre tidsperiod och fa en 
begriplig presentation av foretagets 
kompensationsplan med angivan
de av verklig arbetsinsats for att na 
olika nivaer och antalet direktsal
jare som samtidigt befinner sig pa 
samma niva. 

Respekt for privatlivet 

Foretags och direktsaljares kontakt
tagande med presumtiva direktsal
jare ska goras pa ett ansvarsfullt satt 
vid rimliga tidpunkter for att undvi
ka att vara patrangande. 

Oppenhet 

En presumtive direktsaljare ska 
informeras om de kostnader som 
ar forenade med att vara direkt
saljare hos foretaget, exempelvis 
intradesavgift och arsavgift samt 
for kurser, informationsmaterial, 
startpaket mm. om direktsaljarens 
ansvar enligt Direct Selling Swedens 
etiska regler, enligt marknadsrattslig 
och konsumentrattslig lagstiftning 
och om ansvaret gentemot nya 
direktsaljare som han varvat samt 
om skatterattsliga regler i samband 
med fortjanst av forsaljning eller 
eventuell provision/bonus. 

Fortjanstmojligheter 

Foretag och direktsaljare far inte ge 
overdrivna forvantningar om 
direktsaljares faktiska eller potenti
ella forsaljning och fortjanst. Varje 
uppgift om fortjanst eller forsaljning 
ska baseras pa dokumenterade fak
ta och far inte avse endast enstaka 
sarskilt framgangsrika fall. 

Direktsaljarens angerratt 

Direktsaljaren ska ha ratt att under 
en period av fjorton kalenderdagar 
frantrada avtalet utan att ange 
nagot skal. Fjortondagarsperioden 
borjar den dag kontraktet skrivits 
pa. Aven om det inte ar ett formkrav 
bor direktsaljaren informera foreta
get skriftligen om sitt frantradande. 

Upphorande 

När en direktsäljare önskar upphöra 
sitt engagemang med företaget skall 
företaget köpa tillbaka varje osålt 
men säljbart lager - produkter som 
är oanvända, inte äldre än 12 
månader och i sin 
originalförpackning. Företaget skall 
kreditera direktsäljarens 
ursprungliga kostnad för detta lager 
minus en handläggningsavgift på 
10% dv denna kostnad. Företaget 
skall inte uppmuntra sina 
direktsäljare att köpa på sig oskäligt 
stora lager.

Skaliga avgifter

Företag och direktsäljare får inte 
kräva att andra direktsäljare ska be-
tala oskäligt höga inträdesavgifter, 
utbildningsavgifter, franchiseavgif-
ter, avgifter for reklammaterial eller 
säljhjälpmedel eller andra avgifter 
relaterade uteslutande till rätten att 
delta i organisationen. Samtliga 
avgifter ska representera ett skäligt 
värde i förhållande till vad direkt-
säljaren får för sin avgift och får inte 
vara provisionsgrundande. 

Olovligt agerande 

Foretag och direktsaljare far inte 
tillata en verksamhet varigenom en 
direktsaljare eller konsument beta
lar belopp i pengar under forespeg
ling av fortjanster baserade pa att 
de varvar andra att delta och beta la 
motsvarande belopp i pengar, sna
rare an pa forsaljning eller konsum
tion av en produkt. 

Utbildning och traning 

Foretaget ska ge direktsaljaren 
lamplig utbildning och traning for 
att denne ska kunna utfora sitt 
arbete pa ett etiskt riktigt satt, 
inkluderande information om den 
aktuella marknaden och om 
produkten. Detta kan uppnas 
genom muntlig utbildning eller 
gen om skriftliga instruktioner eller 
riktlinjer eller via audiovisuella 
hjalpmedel, vilket ska tillhanda
hallas till en skalig kostnad eller 
gratis. 



Överenskommelse med Konsumentverket 1 juli 2022: 

På https://directsellingsweden.se/medlemsforetag 
kan du se vilka företag som är medlemmar i Direct 

Selling Sweden och som sådana uppfyller kraven för 

seriös och etiskt riktig direkthandel. 

https://publikationer.konsumentverket.se/produkter-och-tjanster/reklam-och-marknadsforing/bo-202201-etiska-regler-for-direkthandel-forsaljning-till-konsum/


mailto:info@directsellingsweden.se
http://www.directsellingsweden.se/
https://sv-se.facebook.com/DirectSellingSweden/



