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tV-aPParater. Det nuvarande energi-
märket går från A till G, och den högsta 
A-klassen kan ha ett plus. 2017 kommer 
man att införa två plus, och 2020 tre plus. 
På etiketten anges också om apparaten har 
en synlig avstängningsknapp, effektför-
brukningen när tv:n är på (Watt), effekt-
förbrukningen per år (kWh/annum) och 
skärmstorleken i centimeter och tum. 

kylar oCh FrySar. Har liksom andra 
vitvaror sju olika energiklasser, från A till D, 
då inräknat att A-klasserna kan få ett, två eller 
tre plus. På etiketten anges den uppskattade 
energiförbrukningen räknad i kilowattim-
mar per år, kWh/annum. Kylens volym anges 
i liter med en mjölkpaketssymbol, frysens 
volym med en snöstjärna. På vinkylar anges 
volymen med en vinflaska. Dessutom anges 
motorns decibeltal. 
     Egentligen har vitvaror tio klasser, A till G, 
och gamla etiketter kan förekomma i buti-
kerna. Men de sämsta klasserna, E till G, fasa-
des ut för flera år sedan, och därför används i 
praktiken nu bara de sju översta klasserna.

dammSuGare. Ska från 1 september i år ha  
en etikett med märkning från A till G. Från  
1 september 2017 kommer energiklasserna 
att ändras från A till D, och samtidigt införs  
en plusmärkning så att en dammsugare kan  
få upp till A+++. 
      På etiketten ska anges den årliga energi-
förbrukningen (kWh/annum) och hur mycket 
dammsugaren bullrar (dB). Med hjälp av 
illustrationen visas också om dammsugaren 
är en universaldammsugare eller om den bara 
ska användas på mattor respektive hårda golv 
med det levererade munstycket. Om damm-
sugaren inte är lämpad för ett visst underlag 
anges detta med en ”förbudsskylt”, en röd 
cirkel med ett streck tvärs över. 

etiketter på olika språk har man 
använt sig av denna kompromiss. 
Men det är långt ifrån säkert att alla 
förstår uttrycket. 

latin på etiketten
– Flera undersökningar har visat 
att många inte vet vad ”per annum” 
betyder, säger Angeliki Malizou, 
projektsamordnare för ecodesign-
frågor på Beuc. 70 procent av de 

tyska konsumenterna i en under-
sökning förstod till exempel inte 
vad ”per annum” betyder. Texten 
på etiketterna borde verkligen vara 
på respektive lands språk. 

– Energimärkningen är i grunden 
ett bra instrument för att kunna 
göra en bra investering i en hållbar 
hushållsmaskin eller tv, fortsät-
ter Angeliki Malizou. Men i stället 
för att göra märkningen ännu mer 
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komplicerad borde man hjälpa kon-
sumenterna och göra den enklare.

Råd & Röns testchef Ronny Karls-
son vill också se en enklare märk-
ning:

– Nu skulle man ha en chans att 
göra om helt. Det kanske skulle 
vara smått kaotiskt under ett år, 
men hellre det för att sedan kunna 
införa en enhetlig märkning för alla 
produkter.<RR>

”energi-
märkningen 
är i grunden 
ett bra in-
strument.”




