
...84% av alla svenska konsumenter känner till  
Från Sverige-märkningen och har ett högt  
förtroende för den.

...92% av unga mellan 18-35 känner till Från Sverige.

...77% säger att tydlig Från Sverige-märkning underlättar 
när de handlar mat och dryck.

Hur kan du skylta upp med Från Sverige-märket 
i din butik? Läs vidare!

Källa: Demoskop 2020

FRÅN SVERIGE-SKYLTNING I DIN BUTIK
Insikt • Inspiration • Material • Tips på skyltning

VISSTE DU ATT...



Vikskylten kan ge uppmärksamhet även från längre håll och 
lämpar sig bra att vika över en kant på låg höjd. Passar bra i 
frukt- och gröntavdelningen.

Den runda utstickaren passar i alla avdelningar och är bra för 
att skapa uppmärksamhet och locka kunden till hyllan.

Exempel och inspiration
Välj det skyltpaket som passar bäst i din butik!
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Den runda dekalen passar till kyl- och frysavdelningen, fästs 
på exempelvis glasdörrar.



Hyllkantsetiketten är liten och smidig. Den används för att 
tydligt visa vilka produkter som är märkta med Från Sverige. 
Finns i två format och även som pdf om du själv vill skriva ut.

Kriterieskylten finns i standardformat (A3, A4, A5 och A6) och 
passar på många olika platser i butiken. Den beskriver enkelt 
och tydligt de kriterier som gör att en produkt får märkas med 
Från  Sverige-märkningen.

Exempel och inspiration
Välj det skyltpaket som passar bäst i din butik!
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Äpplen, potatis, lök,  
svamp, sallat, örter,  

tomat och gurka 

Det hÄr betyder från Sverige-mÄrket
Ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige 
 visar på ett enkelt sätt att varan är svensk. Produkten uppfyller kriterierna: 
Odlat, fött och uppfött, förädlat, förpackat – och kontrollerat i Sverige.

Odlat i Sverige

Fött & uppfött i Sverige

Förpackat i Sverige

Kontrollerat i Sverige

Förädlat i Sverige

KÖTT & CHARKUTERIER FRUKT & GRÖNT

BRÖD KOLONIAL FRYSEN

Nöt-, fläsk- och lammkött,  
skinka, bacon,  

salami och korv

Mjölk, yoghurt, grädde,  
crème fraiche, laktosfritt, 

 ägg och ost

Mjöl, socker, honung,  
saltgurka, inlagda rödbetor, sylt,  

müsli och flingor

Potatis, grönsaker, köttbullar, 
bullar, bär, glass, kanelbullar  
och vegetariska produkter

 Det finns Från Sverige-märkta produkter i alla avdelningar och  
i de flesta kategorier i butiken. 

Snittblommor, 
blommande krukväxter och 

gröna växter

BLOMMOR & VÄXTER

MEJERI & OST Här är några  
exempel på  

produkter som är  
Från Sverige-märkta och  
som är viktiga för dina 

kunder!
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Vad betyder kontrollerat?
Kontrollerat innebär att företagen är certifierade enligt ett 

kvalitetssystem. Dessutom utför fristående certifierings organ 
stickprovskontroller hos företag som använder märket.

Idag är det cirka 200 företag som använder Från Sverige- 
märkningen och mer än 10 000 produkter är godkända för 
ursprungsmärkningen Från Sverige.

Mjukt bröd, knäckebröd 
och skorpor



Från Sverige-mÄrkt i alla sÄsonger
Här är en guide som visar ungefär när det finns olika Från Sverige-märkta  
produkter inom frukt och grönt. Glöm inte att frysavdelningen innehåller  
svenska bär och grönsaker året runt. Saltgurka, rödbetor och andra inlagda 
Från Sverige-märkta grönsaker finns även i kolonialavdelningen.

Passa på att skylta upp 
lite extra kring de 
Från Sverige-märkta 
varorna till de stora hög- 
tiderna och mathelgerna, 
som exempelvis påsk, 
midsommar och jul!

6 av 10
tittar alltid efter svenskt  
ursprung när de handlar.

Källa: Demoskop 2020
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Frukt och grönt
per månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec

Gul lök

Potatis

Champinjon

Kålrot

Palsternacka

Jordärtskocka

Morot

Tomat

Gurka

Zucchini

Rödbeta

Blomkål

Broccoli

Äpple

Päron

Plommon

Färska bär

Pak choi

Färska örter
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Tillgängligt men i mindre volymer



Skyltmaterial för din butik
Butiksmaterialet består av standardiserade enheter som passar de flesta 
 butiker. Materialet är kostnadsfritt, du betalar en expeditionsavgift på  
35 kronor och porto. Det finns även pdfer att ladda ned utan kostnad.  
Läs mer på frånsverige.se/butik.
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*Ingår ej i butikspaketet.

Tilläggbeställning butikspaket:

Skyltmaterial Beskrivning Format Uppsättning, info*

Hyllkantsetikett Hyllkantsetiketten är liten och smidig. 
Den kan användas för att tydligt märka 
ut vilka produkter som är märkta med 
Från Sverige. 

80 x 35 mm Standardformat för hyllkanter.

Rund utstickare Den runda utstickaren passar i alla 
avdelningar och är bra för att skapa 
uppmärksamhet och locka kunden till 
hyllan.

Ø 100 mm Passar med skylthållare i standard 
från HL Display (KLG) eller LTG 
display (Wobbler). 

Kriterieskylt Skylt som tydliggör märkning och krite- 
rier. Passar på många platser i butik.

A3, A4, A5, A6
(dubbelsidig 
förutom A3)

Kan fästas i olika typer av skylt-
klämmor, sugpropp eller ramar 
beroende på storlek och placering 
i butik.

Hylletikett Standardformat som går att sätta på 
en hyllkant, den är större än hyllkants- 
etikett.

210 x 74 mm Hållare 210 x 74/80 mm.
Standard i de flesta inredningar.

Vikskylt Vikskylten kan ses även från längre håll 
och lämpar sig bra att vika över en kant 
på låg höjd. Passar extra bra i frukt- och 
gröntavdelningen.

200 × 90 mm Vikskylten behöver ingen  hållare. 
Vik ordentligt och fäst över en 
kant. Tejpförsedd. Stärk ev med 
tejp eller fästkudde vid behov.

Informationsskylt Skylt som beskriver vad Från Sverige- 
märkningen står för och vilka kriterier 
som ligger bakom. För de kunder som 
vill veta mer!

A4 Kan fästas i olika typer av skylt-
klämmor, sugpropp eller ramar 
beroende på storlek och placering 
i butik. 

Dekal kyl och frys Den runda dekalen passar till kyl- och 
frysavdelningen, exempelvis glasdörrar, 
och är bra för att skapa uppmärksamhet 
och locka kunden till hyllan.

Ø 110 mm Passar på alla glasytor i exempelvis 
kyl- och frysavdelningen. Dekalen 
går lätt att ta bort, tryckt på ett Re 
Tac-material.

Skyltmaterial Beskrivning Format Uppsättning, info*

Takskylt vit, Butik.
Takskylt grön, Odlat & 
Växter

Lite större takskylt som kan profilera en 
avdelning och syns på längre avstånd. 700 x 350 mm

Hängs upp i tak eller skena (fästen 
medföljer ej).

Rund utstickare:  
Kött från Sverige alt. 
Mjölk från Sverige

För att tydligt märka ut de produkter som 
är märkta med Kött från Sverige eller 
Mjölk från Sverige.

Ø 100 mm Passar med skylthållare i standard 
från HL Display (KLG) eller LTG 
display (Wobbler). 

Hyllkantsetikett:  
Kött från Sverige alt. 
Mjölk från Sverige

För att tydligt märka ut de produkter som 
är märkta med Kött från Sverige eller 
Mjölk från Sverige.

80 x 35 mm Standardformat för hyllkanter.

Hylletikett:  
Kött från Sverige alt. 
Mjölk från Sverige

För att tydligt märka ut de produkter som 
är märkta med Kött från Sverige eller 
Mjölk från Sverige.

210 x 74 mm Hållare 210 x 74/80 mm.
Standard i de flesta inredningar.



Vilket material passar din butik?
För enkelhetens skull kan du välja mellan tre olika baspaket med 
skyltmaterial; ett mindre, ett större och ett skyltmaterial som passar 
vid växter, örter, frukt och grönt samt blommor. Du kan även välja 
enskilda skyltenheter på frånsverige.se/butik.

LILLA butikspAKETet STORA butiksPAKETet

Material Antal

Hyllkantsetikett 50

Rund utstickare 50

Kriterieskylt, A6 10

Kriterieskylt, A5 10

Kriterieskylt, A4 –

Kriterieskylt, A3 –

Hylletikett 20

Vikskylt 15

Informationsskylt 1

Dekal kyl och frys 6

Material Antal

Hyllkantsetikett 80

Rund utstickare 80

Kriterieskylt, A6 10

Kriterieskylt, A5 10

Kriterieskylt, A4 4

Kriterieskylt, A3 2

Hylletikett 40

Vikskylt 20

Informationsskylt 2

Dekal kyl och frys 8

odlat & VÄxter  
butikspaket

Om Från Sverige-märket finns på växtens 
ytterhölje eller på själva förpackningen 
kan du alltid använda skyltmaterialet 
Från Sverige i anslutning till produkten.

Där kan du även ladda ned pdfer för tryck och print. 

Material Antal

Skylt på blompinne 15

Hyllkantsetikett 10

Vikskylt 8

Rund utstickare 10

Kriterieskylt, A4 5

Kriterieskylt, A5 5

Kriterieskylt, A6 5

Kriterieskylt, 130 x 185 8

Informationsskylt 1

Ursprungsmärkningen 
Från Sverige visar på ett 

enkelt sätt att växten, örten 
eller blomman uppfyller 

kriterierna: Odlad, skördad, 
förpackad och kontrollerad i 

Sverige. 

Odlat & växter Butikspaket innehåller skyltmaterial 
för blomster handel, garden center, handelsträd- 
gårdar och för livsmedels butikernas avdelningar för 
blommor och frukt och grönt. 

bestÄll ditt butikspaket på
frånsverige.se/butik
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Ursprungsmärkningen  
Från Sverige visar på ett enkelt 

sätt att varan uppfyller 
kriterierna: Odlat, fött och 

uppfött, förädlat, förpackat och 
kontrollerat i Sverige. 

Kött från Sverige 

och Mjölk från 
Sverige
Rund utstickare, hyll-

kantsetikett och  
hylletikett med märket 

Kött från Sverige och 

Mjölk från Sverige finns att beställa 

separat på frånsverige.se/butik.



från sverige-skyltning i din butik – 3 enkla steg
Beställ idag och du har skyltmaterialet inom kort!

Telefon: 010-184 25 00. Mejl: info@svenskmarkning.se

Fundera på vilket skyltmaterial som passar i din butik.

Gå in på frånsverige.se, beställ eller ladda ned ditt butikspaket.

Sätt upp skyltarna i din butik!

1.
2.
3.

HUR kan JAG ANVÄNDA 
Skyltningen i min butik?

Butiksmaterialet används för att skylta upp vid  
produkter som är märkta med Från Sverige,  
Kött från Sverige eller Mjölk från Sverige. 

Du behöver inte sätta skyltmaterialet exakt där de 
märkta varorna finns,  eftersom skyltmaterialet 
innehåller en uppmaning att titta efter märket.  

frånsverige.se

odlaD, FöDD & uppföDD,  föràdlaD, förpackaD  och kontrolleraD i Sverige

Hela regelverket för Från Sverige-märkningen hittar du på frånsverige.se. 
Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelsföretagen och LRF är initiativtagare till ursprungsmärkningen och ägare av Svenskmärkning AB.
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