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Det jag gillar med energimärkningen är att konsumenten
själv kan vara med och påverka och göra aktiva val. Det har
varit en resa där energieffektivisering och produktutveckling
har gått hand i hand och lett till nya, bättre produkter.
Under mina år som jag har arbetat med energimärkningen
har den utvecklats till att bli ett konkret verktyg som
ger en tydlig koppling mellan oss konsumenter och de
gemensamma energipolitiska målen. Här kan vi känna att
vi är med och gör skillnad. ”
– Anita Aspegren
Avdelningschef på Energimyndigheten
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En liten etikett med stor effekt
I början av 90-talet använde kylar och frysar tre gånger så mycket energi som
all tågtrafik i Europa. Många visste att det var möjligt att minska vitvarornas
elanvändning drastiskt, men hur skulle europeisk lagstiftning kunna hjälpa till
att driva på utvecklingen?
Energimärkning blev svaret på den frågan. 1995 infördes den första energi
märkningen med energiklasser i skalan A–G med pilar från grönt till rött. Tio år
senare kompletterades Energimärkningsdirektivet av Ekodesigndirektivet, som
ställer minimikrav på hushållsapparaters och andra produkters energianvändning.
Halverad elanvändning
Redan 2006 kunde man konstatera att elanvändningen i hemmen för – tvätt,
disk, matförvaring och tillagning – hade halverats på 10 år. Idag 2016 står energimärkning och ekodesign för knappt hälften av EU:s energieffektiviseringsmål
på 20 procents energieffektivisering samt en fjärdedel av de minskade växthusgasutsläppen till år 2020. Dessutom hjälper ekodesign och energimärkning
konsumenter att minska sina energikostnader med nästan 500 euro årligen.

2006

1990
1996
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Vad är energimärkning?
Energimärkningen hjälper konsumenten och ger tydliga mål
EU:s energimärkning av energirelaterade produkter är obligatorisk och gemensam
för alla EU:s medlemsstater. Syftet är att synliggöra energianvändningen och på
så sätt hjälpa konsumenter att välja produkter med bättre energiprestanda. Detta
driver tillverkarna att utveckla produkter med ännu bättre prestanda så att det
tillverkas och säljs effektivare produkter. Energimärkningsdirektivet är ett ramdirektiv.
De enskilda produkternas energimärkning regleras i specifika förordningar.
Energimärkningen kom först på hushållsapparater som vitvaror, men har under åren
utvecklats till att fler energianvändande komplexa produkter som värmepumpar
till att idag omfatta även energirelaterade produkter exempelvis ventilationssystem
och däck.
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Märkningen handlar främst om energianvändning, men täcker även andra produktegenskaper som buller eller vattenförbrukning. Det kan dessutom finnas annan
relevant konsumentinformation på etiketten, exempelvis hur mycket energi produkten
drar under normal användning per år. Ekodesigndirektivet sätter minimikrav på
produkters energiprestanda, men också krav på information, säkerhet och funktion.
För många produkter finns både ekodesignkrav och energimärkning, vilket skapar
en så kallad push-pull-effekt: Ekodesignkraven hindrar de sämsta produkterna från
att komma ut på marknaden medan energimärkningen tydligt visar produkternas
energiprestanda. På så sätt främjas utvecklingen av energisnåla apparater.
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Varför energimärkning?
EU valde att införa en gemensam
energimärkning därför att:
• Flera av EU:s medlemsländer hade
börjat ta fram egna märkningar, vilket
inte går ihop med en inre marknad
med fri rörlighet där krav och regler
ska vara harmoniserade.
• En obligatorisk märkning var relativt
lätt att komma överens om.
• En märkning av produkter definierar
tydliga nivåer för energiprestanda.
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”Energimärkningen började med vitvaror och har idag
utvecklats till alltmer komplexa produkter och system.
Den har definitivt bidragit till mer energieffektiva
vitvaror och underlättat för konsumenter att få
oberoende och jämförbar information.”
– Helena Holm
Handläggare på Energimyndigheten

”Det kan ta tid från idé till färdigt förslag.
Ibland, som med TV-apparater, blir det
ganska stora tekniksprång, och nya
förutsättningar uppstår hela tiden.
Då är det svårt för lagstiftaren att
hänga med. I många fall har man
trott att man har tagit i, men det
har visat sig att utvecklingen
har gått mycket snabbare än
vad man har tänkt sig.”
– Klas Elm
VD Branschkansliet

Effekter av energimärkningen
EU:s energi- och klimatpolitiska mål för 2020 brukar kallas 20-20-20-målen.
Tre huvudmål ska nås senast 2020:
• minskning av växthusgasutsläppen med minst 20 procent
• minskning av energiåtgången1 med 20 procent
• ökning av andelen förnybar energi till 20 procent av all slutlig energianvändning.

Energieffektiva produkter är
viktiga för att uppnå EU-målen
Totalt uppskattas besparingarna uppgå
till 465 TWh el till 2020, eller 1929 TWh
primärenergi. Det motsvarar Sveriges
totala elanvändning under fyra år.

Industri
178 TWh el

Om man ser till produktgrupp
är besparingspotentialen2
uppdelad såhär:

Hemelektronik
& IT
128 TWh el

VVS, luftkonditionering & ventilation
97 TWh 97 Twh el samt
768 TWh andra bränslen
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Vitvaror
32 TWh
el

1. Primärenergi.
2. Siffror från EU-kommissionen, inkluderar viss dubbelräkning mellan produkter
3. Total besparing i TWh till 2020

Belysning
102 TWh el

Till 2020 beräknas
förordningarna för vitvaror totalt
att ha sparat 2,6 TWh el i Sverige3.
Det motsvarar 325 000 varv kring
jorden med en elbil som drar
2 kW/mil.

Frysar
0,29 TWh el

Diskmaskiner
0,53 TWh el

Kombinerad
kyl/frys
0,32 TWh el

Kylar
0,22 TWh el

Besparing
vitvaror
i Sverige

Tvättmaskiner
0,49 TWh el

Ugnar
0,16 TWh el

Torktumlare
0,62 TWh el
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Produkter med energimärkning

Dammsugare

Tvättmaskiner & torktumlare
Luftkonditionering och ventilationsanläggningar för
bostadshus och lokaler
TV-apparater

Kyl- och frysskåp, ugnar, köksfläktar och diskmaskiner
Kaminer får energimärkning 2018
Belyslning och belysningsarmaturer
Däck
Varmvattenberedare, värmepumpar och värmepannor.
Fastbränslepannor exempelvis ved- och pelletspannor får
energimärkning från 2017
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Energimärkningen växer fram
Standarder formas
Elektriska hushållsapparater börjar dyka upp på marknaden under första halvan
av 1900-talet. Först kom dammsugare och kylskåp från USA. Produktionen i
Sverige följde inte långt efter.
Standardiseringsarbetet började redan på 40-talet. Hushållslärare och forskare
satte igång att undersöka den utrustning som fanns och hur den kunde förbättras.
Till exempel fanns standarder för rekommenderade mått på tallrikar och bestick
för att dessa ska vara lätta att greppa och rymma önskvärda mängder, kokkärl
med rätt rundning mellan botten och sida.
Allteftersom metoderna utarbetades kunde de standardiseras och sedan användas
i företagens egen produktutveckling samtidigt som de blev viktiga för att ta
fram kriterier för både energimärkning och ekodesignkrav.

Första hälften av 1900-talet; de första
elektriska apparaterna börjar produceras.
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1940

De första provningarna av
hushållsapparater började utföras.

Hur började det i Sverige?
Den långa traditionen av att testa hushållsapparater i Sverige har påverkat
tillverkare och importörer att satsa på god kvalitet.
Energimärkningen var från början Konsumentverkets ansvar. Konsumentverket var
marknadskontrollmyndighet och tog fram de första föreskrifterna och ansvarade
för kontroller i butiker, i produktbroschyrer och hade dialog med med tillverkare
och ansvarade för vidareutveckling och var engagerad i flera EU-projekt kring
energimärkning och var med och drev på lagstiftningen på EU-nivå.

1950

1960

Provningarna av hushållsapparater
systematiserades.
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Ett gemensamt system växer fram
När diskmaskinerna började vinna mark i slutet av 60-talet påbörjades mer
systematiska provningar. Under 70-talet med de två energikriserna ökade
intresset för att få fram produkter med lägre energianvändning. Då började
också tidskriften Råd & Rön publicera tester av hushållsapparater som visade
energianvändning. Testerna utfördes i dåvarande konsumentverkets Testlab som
i dag drivs i Energimyndighetens regi.
I början av 70-talet påbörjades ett internationellt standardiseringsarbete för
provning av tvättmaskiner. De svenska erfarenheterna och förslagen låg i framkant
och bidrog i stor utsträckning till de internationella standardförslagen.
I början av 90-talet tog arbetet fart. 1992 kom ramdirektivet om energimärkning av
hushållsapparater. Tre år senare kom den första energimärkningen, för kylskåp
och frysar.

Råd & Rön

1970
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Råd & Rön börjar publicera
tester som visar
energiförbrukning hos produkter.

1980

1989: Den första
EU-förhandlingen
om energimärkning

1990

1990: EU-Kommissionen
beslutar sig för att utveckla
ett system för energimärkning.

1992: Energimärkningsdirektivet träder i kraft.

1995: Energimärkning träder i kraft 1 januari.
Första produkterna att märkas kylar och frysar.

1998: Statens
Energimyndighet bildas.
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Inger Norstedt

Egil Öfverholm

Några av pionjärerna vittnar om hur det gick till
Inger Norstedt och Egil Öfverholm var några av pionjärerna inom energimärkningen och var med i processen när den utvecklades. De vittnar om att det inte
har varit helt enkelt och att det har krävts träget arbete för att åstadkomma det
märkningssystem vi har i Europa idag.
Det var en långsam process och det tog tid innan energimärkningen etablerats
och blivit känd. Sverige var tidigt ute med att ha en dialog med branschorganisationer och konsumenter för att förankra och arbetet med energimärkningen.
Sveriges aktiva arbete med standardisering och produktutveckling bidrog även
det till lagstiftningen med produktkunskap och tekniska underlag.
Konsumentverket tog år 2000 initiativet till ett nätverk för de nordiska organisationer som arbetade med energimärkningen. Man bildade arbetsgrupper för
att dra nytta av varandras erfarenheter.

2000
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Flera vitvaror får energimärkning.

2005

Ekodesigndirektivet träder ikraft.

Ambitionen var att få bort
de sämsta produkterna.
Delar av industrin var
positiv, främst de med
bäst produkter. Men det
fanns inte stora resurser i
Bryssel, så insatser från
enskilda länder med egen
kompetens har varit viktig.
Sverige, med sin långa
tradition av provning och
standardisering, har därför
kunnat bidra relativt
mycket.”
Egil Öfverholm, fd chef
på Energimyndigheten

Konsumentverket och
senare Energimyndigheten
hade redan från början ett
uppdrag att hjälpa inte
minst mindre företag och
återförsäljare att förstå
energimärkningen, men
ytterst krävdes att de olika
aktörerna bestämde sig.
Framgången handlade till
stor del om att aktörer från
olika segment samverkade
och trodde på att det gick
att skapa ett system som
tydliggör och förbättrar
energiprestanda.”
Peter Bennich,
senior rådgivare
på Energimyndigheten

2010

Allt fler produkter får energimärkning.

2015

Sverige präglas fortfarande
till stor del av en folk
rörelseanda, som gör det
lätt att samarbeta mellan
olika sektorer i samhället.
Det är tillräckligt nära
mellan människor, lätt
att kalla till möten och ha
diskussioner mellan
myndigheter. Det har
funnits en bra dialog hela
tiden. Vi är organiserade
på ett sätt som gör det
möjligt att samarbeta och
åstadkomma förändring.”
Inger Norstedt,
fd testlabschef

Energimärkning ska även visas på internet.
Även professionella produkter börjar få energimärkning.
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Energimärkning och ekodesign
står för hälften av EU:s
energieffektiviseringsmål till 2020.

Energimärkningsprocessen

Energimärkningsförordning

5

1

Produktstudie

Expertmöte/
kommittémöte

4

2

Konsultationsforum

3
Utkast till energimärkningsförordning

Energimärkningsförordningarna samordnas ofta med ekodesignförordningarna,
som tas fram på ett liknande sätt. Processen börjar med en produktstudie som
analyserar potentialen för energi- och miljöprestandaförbättringar samt livscykelkostnader. Studien ligger till grund för EU-kommissionens utkast till förordningsförslag som diskuteras vid ett samrådsforum. Ett slutgiltigt förslag diskuteras
vid ett expertmöte innan det antas av kommissionen. Sedan följer granskning av
rådet och parlamentet innan publicering i EU:s officiella tidning.
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Carlos Lopes

”Energimyndigheten speglar EU:s konsultationsarbete i Sverige med berörda
myndigheter, med industrin och andra aktörer. Allt för att försöka få till så bra
underlag till besluten som möjligt. Den slutliga beslutet tas av Regeringskansliet.
På EU-nivå stämmer Sverige ofta av med andra medlemsstater och har tät
kontakt med bransch- konsument- och miljöorganisationer. Detta för att kunna
öka möjligheten till påverkan i förhandlingsprocessen. Ett robust tekniskt
underlag stärkt med testresultat leder ofta till en ambitiös position när det
gäller energi-, funktion och miljökrav som är välförankrad med industrin och
för konsumentens intresse.
För att få ut allt bättre produkter på marknaden är Energimyndigheten mycket
aktiv i utvecklandet av EU:s arbete med energimärkningsförordningar,
marknadskontroll och innovation.”
– Carlos Lopes, senior rådgivare på Energimyndigheten.
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Marknadskontroll
Marknadskontroll är en förutsättning för att energimärkningen ska fungera i
praktiken. Den ser till att vi som konsumenter får vad vi tror att vi köper och att
oseriösa leverantörer inte konkurrerar ut de som följer reglerna. Kontrollmyndigheter i varje EU-land ser till att tillverkarna och leverantörerna använder
märkningen på rätt sätt.
I Sverige är det Energimyndigheten som är ansvarig marknadskontrollmyndighet för
ekodesign- och energimärkningsförordningarna. Energimyndigheten arbetar också
förebyggande, bland annat genom att informera branschen om kommande förordningar och genom att ha en dialog med tillverkare, leverantörer och återförsäljare.
Sverige samarbetar också med kontrollmyndigheter i andra EU-länder genom
utbyte av information om testresultat.
Viktigt för energibesparing och minskad miljöbelastning
Marknadskontrollen fyller flera funktioner. Dels får konsumenterna ett skydd mot
produkter som inte motsvarar kraven eller inte har de egenskaper som utlovas.
Marknadskontrollen följer upp att förordningarna verkligen bidrar till den låga
energianvändning samt minskade miljöbelastning som utlovas i energimärkningsoch ekodesignförordningarna.
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”Vi var tidiga i Sverige med att se till att reglerna följdes. I och med EU-inträdet
blev energimärkningen obligatorisk i Sverige. Konsumentverket hade stor
kunskap på området genom sina provningar och fick ett uppdrag från Energidepartementet att utöva marknadskontroll, ett ansvar som sedan fördes över
till Energimyndigheten”
– Inger Norstedt,
fd testlabschef

”I Sverige har vi jobbat konsekvent, uthålligt och systematiskt med marknadskontroll sedan energimärkningen kom. Första åren var marknadskontrollen
inriktad på butikskontroller och tester av produkter. Idag sker det även genom
kontroll på webbsidor och produktdokumentation. Eftersom marknaden har
ändrats, har också marknadskontrollen ändrats.”
– Helena Holm,
handläggare på Energimyndigheten
Hur går det till?
Marknadskontroll kan omfatta både produkterna i sig och den dokumentation
som ska finnas för produkterna. Energimyndigheten utövar främst sin
marknadskontroll genom:
• tester av produkter
• dokumentkontroll av produkter
• kontroll av att produkter i butiker och på internet är energimärkta.
Energimyndigheten tar emot anmälningar, klagomål och tips om produkter eller
butiker som inte uppfyller kraven och utvärderar dessa.
Produkter som inte uppfyller kraven
Om en produkt inte uppfyller kraven kan den beläggas med försäljningsförbud och
leverantören tvingas att ta bort den från marknaden. Innan det går så långt föreläggs
tillverkaren eller leverantören att ändra produkten, i vissa fall förenat med vite.

Energimärkningen ska
visas vid internetförsäljning
Från och med den 1 januari 2015
ska energimärkningsetiketten och
produktbladet även visas på
internet vid försäljning, hyrköp
eller uthyrning på nätet.
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Innovationsdrivande process
Harmoniserad process som driver utvecklingen
Energimärkning och ekodesign driver tillsammans på utvecklingen av energieffektiva produkter. Det kompletteras bland annat av ständig utveckling av bättre
eller nya testmetoder, informationskampanjer, teknikupphandling och offentlig
upphandling. När alla delar samverkar ökar förutsättningarna för innovation och
utveckling av effektiva produkter, vilket är bra för både företag och konsumenter.
Innovation
Innovation är viktigt för att uppfylla energi- och klimatmålen. Det bidrar till
utvecklandet av bättre produkter och lösningar, som man kanske från början inte
tror är möjliga. Energimyndigheten stöttar olika typer av forskning och innovation
inom energiområdet, bland annat genom forskningsstöd och teknikupphandling.
Marknadsintroduktion av energieffektiva produkter utformas ofta i enlighet
med de kravnivåer som ”föraviseras” genom energimärkningens högre nivåer
samtidigt som de lägsta energiklasserna tydligt pekar ut riktningen för vad som
kommer att förbjudas i framtiden.
Teknikupphandling
Teknikupphandling är en anbudsprocess som syftar till att stimulera och skynda
på innovation av ny teknik. Meningen är att få fram nya produkter, system eller
processer som bättre tillgodoser köparnas krav än vad de produkter som redan
finns på marknaden gör.
Energimyndigheten stöder teknikupphandlingar och var tidiga med att uppmärksamma behovet av bra testmetoder, för att kunna ställa ändamålsenliga krav.
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Ekodesignkrav sållar bort
de sämsta produkterna.

Energimärkning sätter
betyg på tillåtna produkter.

Spjutspetsprodukter.

Antal
produkter

Energieffektivitet

Ekodesign fungerar som ett golv, där de sämsta produkterna förbjuds från marknaden. Många
produkter tenderar då att ligga precis ovanför kravgränsen för vad som är tillåtet. Energimärkningen
hjälper då till att driva produktutvecklingen framåt genom att visa produkters energieffektivitet
genom energiklasser i pilar från grönt till rött. Konsumenten får en möjlighet att göra energismarta
val och tillverkare drivs att göra mer energieffektiva produkter – ingen vill ligga längst ner på skalan.
Genom innovationsupphanlingar, grön offentlig upphandling, F&U mm drivs utvecklingen av
spjutspetsprodukter till mer energi- och även resurseffektiva produkter ännu längre.

”En teknikupphandling handlade om tvättmaskiner för fastigheter. Vi hade som
kriterium att kunna använda maskinerna dygnet runt så att en fastighetsägare
kunde utnyttja tvättstugan mer effektivt. Det fanns då ingen testmetod för
stomljud, men i samband med upphandlingen tog vi fram en sådan metod.”
– Egil Öfverholm, fd chef på Energimyndigheten
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Offentlig upphandling
I offentlig upphandling måste de krav som ställs vara tydliga och mätbara.
Energimärkningen, tillsammans med verktyg som livscykelanalyser och livscykelkostnader gör det lättare för beställaren att definiera krav. Den bidrar med nivåer
att utgå ifrån när det gäller för energiprestanda och andra produktegenskaper.
Det finns en stor potential till besparingar, både i energi och ekonomi, om andelen
energieffektiva produkter blir större i offentlig upphandling. Sedan 2014 ska alla
statliga myndigheter upphandla produkter enligt bästa tillgängliga energiprestanda.

”Energimärkningen har varit ett tydligt redskap både för branschen och
upphandlare. Kraven har knutits till energimärkningens definition av nivåer
och ingen behöver ta fram egna varianter av kriterier.”
– Mats Holme,
VD på Belysningsbranschen

Konsumentmedvetenhet och samverkan

”Genom åren har många aktörer jobbat ihop. Energimyndigheten och
andra myndigheter, branschorganisationer, konsumentorganisationer och
miljöorganisationer som Naturskyddsföreningen. Sverige är ett relativt litet
land och flera aktörer är intresserade av samverkan.”
– Peter Bennich,
senior rådgivare på Energimyndigheten

Ny skala av energiklasser
Energimärkningsskalan innehöll från början energiklasserna A-G, där A var
effektivast. Med tiden kom nästan alla apparater att uppnå A-klass samtidigt
som produkter i de sämsta klasserna försvann allteftersom ekodesignkrav
förbjöd dessa produkter. Industrin i flera branscher motsatte sig en omskalning
så att tidigare A-produkter fick en lägre klassning. Istället infördes nya klassar
A+ till A+++. Europeiska kommissionen menar att de nya klasserna A+ till A+++
inte är tydlig för konsumenterna, då de t ex kan förledas tro att A+ är den bästa
produkten. Märkningen ska nu återgå till A–G-skalan, som enligt studier
fungerar bäst för förståelsen av märkningen.
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Energimärkningen är global
Energimärkningen i världen. En del i en global rörelse.
Sedan 70-talet har det i olika länder funnits nationella program för produktkrav
och energimärkning. Idag finns sådana program i över 80 länder runtom i världen
och för mer än 50 produktgrupper för hushålls-, industriellt och kommersiellt bruk.
De utgör en grundpelare i nationella energieffektiviserings- och klimatprogram.
EU och USA ligger långt framme vad gäller minimikrav och märkning för energianvändning med 67 respektive 70 förordningar år 2014. I USA finns en lång tradition
av energimärkning med märkningssystemet Energy star. År 2014 omfattade Kinas
energimärkning 29 produkter inom fyra kategorier och Japans program för
energieffektivisering, Top Runner Programme, 23 produktkategorier.
Energimärkningen expanderar
I början av 90-talet fanns stora skillnader mellan länder och regioner när det
gällde energianvändande produkter inom EU. Idag är marknaderna och därmed
produkterna mer harmoniserade. Tillverkare köper komponenter av varandra
och det finns också färre tillverkare.
EU:s energimärkningssystem har också spridning långt utanför Europa, både
i fråga om utformningen av märkningen och av kravnivåer.

”För tillverkarna är det viktigt att det är en stor marknad som bestämmer sig
samtidigt. EU är en tillräckligt stor marknad för att få fram incitament för
tillverkarna att fortsätta förbättra produkterna. Kostnaden för att stå utanför
systemet är höga.”
– Matts Spångberg, Branschkansliet
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Matts Spångberg

Energimärkningen har effekt utanför EU:s gränser: exemplet Tunisien
Tunisien är ett av de länder som inspirerats av EU:s obligatoriska energimärkning.
Mellan 1980 och 2000 ökade innehavet av hushållsapparater kraftigt i Tunisiska
hem. Andel hem med egna kylskåp ökade till exempel med över 8 procent
per år över den tiden. Detta resulterade i att enbart kylskåpen kom att stå för
ca 41 procent av Tunisiens användning av hushållsel. Under åren 2001 till
2014 gjordes en mängd studier för att få fram landets första produktkrav och
märkning för kylskåp.
En marknadsanalys visade att de kylskåp som dominerade marknaden i Tunisien
påminde mycket om dem som finns på EU:s marknad. Därför utformades
energimärkningen enligt EU:s produktkategorier och nivåer för energiprestanda.

IEA 4E - Energy Efficient End-use Equipment
För att främja en global spridning av effektiva produkter arbetar International
Energy Agency (IEA) bland annat inom Energy Efficient End-use Equipment
(4E) med att ta fram kunskapssammanställningar om produktprestanda i olika
regioner och hur testmetoder och lagkrav kan harmoniseras.
FN:s United for Efficiency (U4E)
FN:s miljöprogram UNEP har nyligen lanserat ett initiativ kallat United for
Efficiency (U4E) som hjälper utvecklingsländer att införa minimikrav och energimärkning på viktiga produkter som motorer, kylar och frysar, transformatorer
och belysning. U4E bygger på erfarenheterna från UNEP:s program en.lighten,
som stöttat över 50 länder i arbetet att införa energikrav på belysning.
SEAD
Det internationella initiativet SEAD (Super-Efficient Equipment and Appliance
Deployment initiative) är ett program som syftar till att få en marknadsdriven
teknisk utveckling mot mer energieffektiva produkter. Energimyndigheten har
varit mycket aktiv i SEAD:s arbete för energieffektiva produkter i Europa och
bland annat utfört tester, deltagit i Europeiska prisutdelningar samt arbetat
med informationsspridning hos leverantörer och tillverkare.
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Morgondagens märkning
Snart kommer energimärkningen att innefatta allt fler produkter, som t ex fönster,
ved- och pelletspannor, kakelugnar, pellets- och braskaminer och rumsvärmare
för gasformiga och flytande bränslen. Det finns också diskussioner att vidga
märkningen så att den också kan omfatta ekologiska fotavtryck av produkter,
det vill säga de konkreta spåren av vår konsumtion.
Det finns fortfarande mycket att göra till relativt liten insats. En uppskattning
visar till exempel att 64 procent av apparaterna för rumsuppvärmning fortfarande
är ineffektiva, och på många håll i Europa används fortfarande englasfönster.
De energi-och klimatpolitiska målen har kompletterats med mål för 2030:
• minst 40 procent lägre växthusgasutsläpp
• minst 27 procent förnybar energi
• minst 27 procent högre energieffektivitet.
Enligt beräkningar från Internationella Energibyrån IEA kommer energieffektivisering att behöva stå för mer än 50 procent i uppfyllandet av 2030 års klimatmål.
Till 2050 vill EU minska utsläppen med 80–95 procent jämfört med 1990 års
nivåer. Dessa besparingar kommer inte att kunna uppnås om inte utvecklingen
mot mindre utsläpp fortsätter och snabbas på. Här kan konsumenterna spela en
stor roll genom sina val av energieffektiva produkter.
Total energianvändning och progressiva krav
Kraven på märkningen börjar utvecklas allt mer och i dag talas det om tillräcklighet
(sufficency) istället för effektivitet (efficiency). Det innebär att en stor energieffektiv
apparat kan dra lika mycket eller mer energi som en liten med sämre märkningsklass. Därför börjar diskussionen handla mer om så kallade progressiva krav, där
man tar hänsyn till en apparats totala energianvändning, inte bara dess effektivitet.
Progressiva krav kan till exempel innebära att kraven för att nå upp till en hög
energiklass skärps ju större apparaten är. Det kan bidra till att konsumenter
uppmuntras att inte välja större apparater än de behöver.
I USA:s EnergyStar-program har progressiva krav börjat tillämpas för bland
annat energimärkning av hus och TV-apparater.

32

Produkter och system
Produkter är ofta en del i ett större system. Lampor tillhör belysningssystem, med
armaturer och driftdon. Varmvattenberedare och värmepannor ingår i husens
värmesystem. Elmotorer ingår i andra system, som ventilationsaggregat, som i
sin tur också är del i ett större ventilationssystem. Diskussionerna kring ekodesign
och energimärkning rör sig i riktning mot ett systemperspektiv, där man också tar
hänsyn till andra direktiv, till exempel Direktivet om byggnaders energiprestanda.
Cirkulär ekonomi
År 2015 presenterade EU-kommissionen ett nytt förslag om cirkulär ekonomi,
där produktkrav anses vara ett viktigt styrmedel.
Begreppet cirkulär ekonomi fokuserar på resurseffektivitet. Det kan innefatta
återanvändning av produkter och råvaror, men också system som innebär att man
utnyttjar resurser som produkter och byggnader på ett bättre sätt, till exempel
genom att fler får tillgång till dem. I stor handlar det om att minska mängden
avfall och få ner mängden använt material som går till förbränning.
En produkt som har nått slutet av sin livscykel kan man fortsätta använda i ny
produktion och får då ett nytt värde. Man kan tillverka produkter som lättare går att
laga och återanvända. Det kan också handla om att produkten ska konstrueras
så att den lever längre och att det finns möjligheter att byta ut produktdelar.
Man strävar från en linjär till en cirkulär produktcykel, där kretsloppen är så
rena och fria från föroreningar som möjligt.
Energimärkning och ekodesign förväntas vara
viktiga verktyg i arbetet för en cirkulär ekonomi,
till exempel genom specifika krav på reparerbarhet,
isärtagbarhet och livslängd i de enskilda
produktförordningarna.

Ett exempel på ekodesignkrav, där man
också tar hänsyn till cirkulär ekonomi,
är kraven på dammsugare, som träder
i kraft 2017. Då ska livslängden hos
dammsugarmotorerna vara längre än
eller lika med 500 timmar eller längre.
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Framgångsfaktorn
Energimärkningens historia och framgångar visar att vi kan uppnå det som vi
från början kanske inte tror är möjligt, om vi bestämmer oss för att sätta upp
mål, vara metodiska och systematiska och om olika aktörer samverkar.
Energimärkningens framgångar är också ett resultat av ett samspel med
ekodesign, innovation, offentlig upphandling och inte minst en fungerande
marknadskontroll.
Från att ha börjat med enstaka mätstandarder håller det nu på att utvecklas till ett
system, som sprider sig både globalt och över produktkategorier. Energimärkningen,
som hittills varit fokuserad på funktion, ergonomi och energiprestanda, har
också börjat inkludera krav på resurseffektivitet och idéer om cirkulär ekonomi.
Det är ibland inte möjligt att föreställa sig vad som kan skapas när samarbete
blandas med visioner, pålitliga system, uppföljning och vilja att åstadkomma
något bättre och samtidigt värna om miljö och naturtillgångar. Vi kan i alla fall
konstatera: Framgångssagan tar inte slut här.
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Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk
hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Vi utvecklar och
förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor
till hushåll, företag och myndigheter. Vi stöttar forskning, innovation och
demonstration på energiområdet. Vi deltar i internationella samarbeten för
att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet
och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och
prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.
Den europeiska energimärkningen som finns på allt från vitvaror,
belysning, tv och uppvärmning har nu funnits i mer än 20 år.
Energimärkningen har drivit på tillverkarnas produktutveckling och
underlättar för konsumenter att göra energismarta val.
Energimärkning tillsammans med ekodesign är viktiga verktyg för att nå
målet om 20 procent effektivare energianvändning till 2020.

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Telefon 016-544 20 00, Fax 016-544 20 99
E-post registrator @ energimyndigheten.se
www.energimyndigheten.se

