
Ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige och 
Mjölk från Sverige visar att produkten är svenskproducerad.    
En märkt produkt uppfyller kriterierna: Odlat, fött och uppfött, 
förädlat, förpackat och kontrollerat i Sverige.

Med tydlig kommunika tion hjälper du dina kunder att hitta ursprungs-
märkta svenska varor i din butik, i din e-handel och direktmarknadsföring. 

 Grundregeln är att om  Från Sverige- märket finns på en vara så kan du alltid 
använda skyltmaterialet i närheten.

Visste du att:
Från Sverige är en välkänd ursprungs-
märkning med 84 procent kännedom och 
högt förtroende bland konsumenterna, 
 78 procent. 92 procent av unga vuxna 
känner till märkningen. Den kraften kan 
du dra nytta av i din kommunikation – 
låt märket synas! 

Du behöver inte sätta skyltmaterialet exakt vid de Från Sverige- 
märkta produkterna, eftersom det innehåller en uppmaning att 
titta efter märket. Om du skriver ut exempelvis prisskyltar för 
Från Sverige-märkta produkter från butikens interna system kan 
märket vara med på skylten.

Läs mer på frånsverige.se

Från Sverige-märkningen har tydliga regler 
och krav på att kontroll och uppföljning 
samt produktion ska ha skett i Sverige. En 
svensk flagga eller texten ”Ursprung  Sverige” 

betyder inte samma sak som Från Sverige-märket. Ibland 
 används flagga eller text på produkter med importerad råvara 
som är förädlad och förpackad i Sverige eller på svensk råvara 
som är producerad i annat land. De får inte ursprungsmärkas 
med Från Sverige.

Önskar du mer skyltmaterial är du välkommen att beställa på frånsverige.se/butik.

I tryckt material, digitalt material, 
utomhus reklam, direktreklam och i 
din e-handel kan du använda Från 
Sverige-märkningen bredvid bilden 
av den märkta produkten för att 
förtydliga det svenska ursprunget 
och underlätta för dina kunder. 

Varsågod, här kommer 
 skyltmaterial till din butik!

Från Sverige-märkningen 
 används på över 10 000 

 råvaror, livsmedel och växter.

Vad betyder kontrollerat?
Kontrollerat innebär att företagen är certifierade enligt ett 
kvalitetssystem. Dessutom utför fristående certifieringsorgan 
stickprovskontroller hos företag som använder märket.

Odlat, fött och uppfött,  
förädlat, förpackat och  
kontrollerat i Sverige.

TITTA EFTER MÄRKET!

När Från Sverige-märket finns på varans ytterhölje, förpack-
ning eller returback kan du alltid använda skyltmaterialet 
  Från Sverige vid produkten.



Ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige visar att 
produkten uppfyller kriterierna: Odlat, fött och uppfött, förädlat, förpackat och kontrollerat i 
Sverige. För varor med fler ingredienser gäller speciella regler. Kött, mjölk, ägg, fågel, fisk och 

skaldjur är alltid utan undantag svenskt i en märkt produkt.

Läs mer på  
frånsverige.se

Önskar du mer skyltmaterial är du välkommen att beställa på frånsverige.se/butik. 
Här kan du även ladda ned enskilda skyltenheter för print och tryck.

LILLA OCH STORA 
BUTIKSPAKETET

ODLAT & VÄXTER 
BUTIKSPAKET

Från Sverige-märket visar att den odlade växten eller blomman uppfyller märkningens 
kriterier: Odlad, skördad eller hanterad, förpackad och kontrollerad i Sverige. 

Använd hyllkantsetiketter, skyltar eller 
vikskyltar vid  ursprungsmärkta blommor 
och växter, som vid snittblommor, lökblom-
mor, krukväxter, utplanteringsväxter och 
småplantor. Vill du ha takskyltar så finns de 
att beställa separat.

Den runda utstickaren passar i alla avdel-
ningar och är bra för att skapa uppmärksam-
het och locka kunden till hyllan.

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

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

Låt skyltmaterialet hjälpa dig att lyfta de 
ursprungsmärkta svenska utplanteringsväx-
terna, till exempel pelargoner, penséer och 
krysantemum.  Även vid Från Sverige-märkta 
bärbuskar och träd är det bra att använda 
skyltmaterialet.

Om Från Sverige-märket finns på växtens 
ytterhölje eller på själva förpackningen kan 
du alltid använda skyltmaterialet 
Från Sverige i anslutning till produkten.
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Vikskylten kan ge uppmärksamhet till en 
Från Sverige-märkt vara även från längre 
håll och lämpar sig bra att vika över en 
kant på låg höjd. Passar ofta bra i frukt- och 
gröntavdelningen.

Tilläggsmaterial! Skylta upp med Kött 
från Sverige och Mjölk från Sverige! Beställ 
rund utstickare, hyllkantsetikett och hyll-
etikett på frånsverige.se/butik. Här hittar 
du även andra separata skyltenheter, till 
exempel takskyltar.


