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SAKEN marknadsföring av dammsugare

_______________________

DOMSLUT

Marknadsdomstolen förbjuder LG E Sweden AB vid vite av fyrahundratusen (400 000) kr att

vid marknadsföring av Cyking dammsugare påstå att den har konstant sugeffekt, att sugför-

mågan alltid hålls på konstant nivå samt att motorn har 330 Watts sugeffekt eller använda

andra påståenden med väsentligen samma innehåll, om bolaget inte kan styrka påståendena.

LG E Sweden AB skall ersätta Dyson AB och Dyson Limited för deras rättegångskostnader

med trehundrasjuttiotvåtusen (372 000) kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från

dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker. Ersättningen utgör ombuds-

arvode.
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YRKANDEN, M.M.

Dyson AB och Dyson Limited (i fortsättningen gemensamt kallade Dyson) har yrkat att

Marknadsdomstolen förbjuder LG E Sweden AB (LG) vid vite av 250 000 kr att vid mark-

nadsföring i periodisk skrift eller på annat sätt påstå att bolagets Cyking dammsugare har

konstant sugeffekt, att sugförmågan alltid hålls på konstant nivå, att Cykings motor har 330

Watts sugeffekt, samt att framställa väsentligen liknande påståenden.

LG har bestritt Dysons talan.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

Två annonser i tidskriften Sköna Hem nr 6/2001 och 7/ 2001, i vilka den påtalade marknads-

föringen förekommit, och som i målet ingivits av Dyson, återfinns som domsbilagorna 1

och 2.

GRUNDER OCH PARTERNAS UTVECKLING AV TALAN

Parterna har anfört i huvudsak följande.

Dyson

Dyson grundades år 1991 i Storbritannien och säljer sedan år 1995 sina produkter i Sverige.

Dysonkoncernen, i vilken det svenska dotterbolaget ingår, har bl.a. utvecklat Dyson Dual

Cyclone, en påslös dammsugare med konstant sugförmåga, vilken tillverkas och säljs av Dy-

son sedan år 1993. Försäljningen av Dysons dammsugare i Sverige sker genom Dyson Li-

miteds oberoende återförsäljare Relectric Service AB. Dyson är således aktivt i Sverige och

bolagets marknadsföringsaktiviteter riktar sig även mot den svenska marknaden. Dyson AB

är ett av Dysonkoncernen helägt svenskt bolag som är ett vilande bolag men som när som

helst kan komma att återuppta sin verksamhet i Sverige. Dyson AB har ett omedelbart in-

tresse av förevarande process och skall därför anses som berörd näringsidkare och ha talerätt

enligt 38 § andra stycket  2 marknadsföringslagen (MFL).
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Vid konsumentens val av dammsugare är frågan huruvida maskinen har konstant sugför-

måga mycket viktig. För de dammsugare som inte har konstant sugförmåga gäller att förmå-

gan att suga upp damm minskar under tiden dammsugaren används och att funktionaliteten

därmed reduceras. Dysons dammsugare bygger på patenterad teknologi och har genom fri-

stående tester visats ha konstant sugförmåga. Det förhållandet att Dysons dammsugare fak-

tiskt har konstant sugförmåga är ett mycket viktigt säljargument.

LG, som ingår i den koreanska koncernen LG Electronics Inc., marknadsför och säljer bl.a.

dammsugare på den svenska marknaden.

LG publicerade helsidesannonser för sin nya påslösa dammsugare Cyking i Sköna Hem nr

6/2001 och 7/2001. Annonserna riktades till konsumenter. Enligt påståenden i annonserna

har Cyking genom ny teknik extra kraftig och konstant sugeffekt samt 1600 Watts motor

med 330 Watts sugeffekt. Vidare angavs att den största fördelen med påslös dammsugning

är sugförmågan som alltid hålls på en konstant nivå. LG:s påståenden om konstant sugeffekt

och 330 Watts sugeffekt var generellt hållna. Påståendena begränsades inte till att gälla t.ex.

viss typ av nyttjande, viss typ av underlag eller viss typ av damm. Marknadsföringen gav

därmed intrycket att LG:s Cyking under alla omständigheter och för alla sorters damm har

den i annonserna angivna prestandan och sugeffekten.

Ovanstående påståenden i LG:s annonser är inte korrekta. Tre olika LG Cyking V-C7050HT

maskiner testades under maj och juni 2001 av det oberoende och högt ansedda testlaborato-

riet SLG Prüf- und Zertifierungs GmbH i Tyskland (SLG). SLG utför sina tester i enlighet

med International Electrotechnical Commissions (IEC) International Standard 60312. SLG

genomför tester avseende sugförmåga på basis av många olika typer av damm, bl.a. House

Dust.

Tester med House Dust är allmänt förekommande i dammsugarbranschen. Avsikten med att

använda House Dust är att i så hög utsträckning som möjligt återspegla den typ av damm för

vilket konsumenten kommer att använda sin dammsugare. Olika slags vanligt förekommande

damm samlas därför in från bostäder och kontor och blandas.

Av SLG:s testrapport framgår att Cykings sugeffekt varierar beroende på hur mycket damm

som finns i dammbehållaren. Sugeffekten når över huvud taget aldrig upp till de 330 Watt



4

som LG påstår i den nu påtalade marknadsföringen. Av SLG:s testrapport framgår också att

luftdraget genom dammsugaren i en Cyking dammsugare sjunker när behållaren är fylld med

500 gram damm. Redan vid 100 gram damm sjunker luftdraget. Styrkan i luftdraget sjunker

således då sugeffekten sjunker och kombinationen av sjunkande sugeffekt och sjunkande

luftdrag är sjunkande sugförmåga, dvs. mängden damm som faktiskt sugs upp minskar. Det

är således uppenbart från ovannämnda testrapport att varken sugeffekten eller sugförmågan

är konstant för Cyking.

Enligt 6 § MFL får en näringsidkare i marknadsföring inte använda påståenden eller andra

framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annan nä-

ringsidkares näringsverksamhet. Detta gäller särskilt framställningar som avser produkters

kvalitet och andra egenskaper. Även i övrigt skall marknadsföringen vara vederhäftig. Den

som i marknadsföring använder ett påstående skall kunna styrka påståendets riktighet. Kan

reklampåståendets riktighet inte styrkas anses det vilseledande och skall förbjudas. Härav

följer att LG:s oreserverade påståenden om konstant sugeffekt och 330 Watts sugeffekt är

lagliga endast under förutsättning att LG genom objektiva och tillförlitliga tester kan styrka

att bolagets Cyking uppfyller nämnda löften och att det inte finns testresultat som visar mot-

satsen. Av det som redovisats ovan jämte av Dyson åberopad bevisning framgår att LG:s

marknadsföring är vilseledande i samtliga avseenden. Marknadsföringen skall därför förbju-

das.

LG

LG är ett svenskt företag som ingår i den sydkoreanska koncernen LG Electronics Inc. vilken

grundades år 1958 och är en av de största i branschen. Det svenska dotterbolaget LG grun-

dades i oktober 1999.

LG har utvecklat en ny påslös dammsugare som marknadsförs under namnet Cyking. Inför

lanseringen i Norden av Cyking publicerade LG några testannonser, bland annat de i målet

påtalade. Den marknadsföringskampanj som därefter har lanserats ser helt annorlunda ut be-

roende på att LG valt att fokusera på den kvalitetsegenskap hos Cyking som är viktigast,

nämligen att dammsugaren är påslös. Förändringen av marknadsföringen beror inte på att

LG inte anser att den beskrivning av produkten som gjorts i de påtalade annonserna stäm-

mer.
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Dyson marknadsför en egen påslös dammsugare. Som framgår av försäljningsstatistik och

kreditupplysning avseende Dyson AB bedriver det bolaget inte någon verksamhet i Sverige.

LG delar Dysons uppfattning att det förhållandet att en dammsugare har konstant sugför-

måga är ett mycket viktigt säljargument. Konstant sugförmåga är dock inte något unikt för

Dysons dammsugare.

Vilseledande reklam behandlas i 6 § MFL, där det framgår att en näringsidkare vid mark-

nadsföring inte får använda påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga

om näringsidkarens egen eller någon annan näringsidkares verksamhet. Vad gäller åbe-

ropanden av det slag som förekommer i de aktuella annonserna är det marknadsföraren som

har bevisbördan för riktigheten i uttalandena. LG kan styrka de påståenden som används i

marknadsföringen genom både externa och interna tester och har därmed uppfyllt dessa

krav. Marknadsföringen kan därför inte på något sätt vara att anse som ovederhäftig, osaklig

eller vilseledande och är därmed inte i strid med MFL:s regler.

Påståendena om konstant sugeffekt samt att sugförmågan alltid hålls på konstant nivå.

Inom dammsugarbranschen är det väl känt att damm kan förekomma i ett oändligt antal for-

mer och sammansättningar. Därför har mycket tid och resurser ägnats åt att i detalj analysera

och standardisera några olika dammtyper som skall användas vid tester av olika egenskaper

hos dammsugare. LG har utfört tester med användning av standardiserat damm. Dyson, som

är väl förtrogen med standarderna, har emellertid valt att inte använda sig av ett standard-

damm.

LG har forskningsresultat som visar riktigheten i de påståenden som använts i marknadsfö-

ringen. Forskningsresultaten är framtagna av samma testlaboratorium som Dyson anlitat dvs.

SLG i Tyskland. I testerna användes en annan typ av damm än i Dysons tester. Av testresul-

tat från SLG avseende LG Cyking, där man använt sig av dammtypen Norm Test Dust,

framgår att såväl sugeffekten som sugförmågan hos Cyking förblir konstant oavsett hur

mycket damm som samlas i behållaren. Därmed kan användandet av uttryck som grundas på

resultatet i detta test inte anses på något sätt vara ovederhäftigt och vilseledande.

De olika dammtyperna definieras av  International Electrotechnical Commission (IEC) som
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är ett världsomspännande standardiseringsinstitut. Såväl dammtypen Norm Test Dust som

House Dust är godkända av IEC och det saknas grund att påstå att någon av typerna är mer

vedertagen för användning i tester av detta slag.

Den typ av test som är aktuell i målet är den som beskrivs i IEC International Standard 6032

under Clause 2.9. Denna standard är emellertid föremål för revision och särskilt gäller det

lämpligheten av att använda House Dust som testdamm.

SLG har till LG framhållit att de i och för sig åtar sig att utföra test med House Dust men att

detta damm ”is not free of violent discussion in Europe”. Frågan om testdamm diskuterades

inom en arbetsgrupp i maj 2001 utan  att någon enighet kunde uppnås. SLG har till LG upp-

givit att ”..the problem of the house dust was discussed. Unfortunately there was no decision

taken” samt att “A standardization of collected house dust is impossible”.

Även om namnet antyder att House Dust skulle vara en representativ blandning av i ”vanli-

ga” hushåll förekommande dammpartiklar så är det inte så. I själva verket kan olika del-

mängder House Dust skilja sig avsevärt från varandra, vilket är anledningen till att SLG inte

rekommenderar House Dust. SLG har konstaterat att tester med House Dust inte är reprodu-

cerbara eftersom det saknas en fastställd standard för partikelstorlek och sammansättning.

Från SLG:s sida tillhandahålls inte heller sådant damm utan en kund som vill utföra test med

House Dust får själv leverera dammet till institutet. Under sådana förhållanden är det möjligt

för en kund att styra utfallet av testet genom att påverka sammansättningen av testdammet

vilket i sig är tillräckligt för att ifrågasätta värdet av testet. Till skillnad från House Dust är

Norm Test Dust noga standardiserat och ger därför tillförlitliga testresultat. Genom att dam-

met är sammansatt för att mäta dammupptagning från mattor är det dessutom mera repre-

sentativt än House Dust även såvitt gäller svenska hushåll, som möjligen har hårda golv men

som i mycket stor omfattning även har mattor. Den bristande reproducerbarheten hos House

Dust gör det olämpligt som testdamm, och detta problem är välkänt och omdiskuterat i bran-

schen.

Av ett yttrande från Stiftung Warentest, som när det gäller dammsugartester har motsvaran-

de funktion som Konsumentverket, framgår att de visserligen använder House Dust i viss ut-

sträckning men aldrig som underlag för tester där resultatet skall jämföras med resultatet från

andra tester. Enligt yttrandet kan det till och med förekomma att dammsugartillverkare an-
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vänder ett House Dust med en sammansättning som gynnar den egna dammsugaren för att

uppnå goda resultat.

Även Konsumentverket känner till problemen med House Dust. Enligt verkets uppfattning är

den viktigaste egenskapen hos ett damm som används som testdamm att dammet är repro-

ducerbart. Denna avgörande egenskap saknas hos House Dust och detta damm är därför inte

lämpligt för den typ av tester som är aktuella i målet.

Dysons påstående om att House Dust är allmänt förekommande som testdamm i damm-

sugarbranschen bestrids.

Enligt uppgifter från SLG har de tester som Dyson åberopat i detta mål på Dysons begäran

utförts med damm som hämtats i England. Det är alltså i detta fall inte fråga om något damm

som SLG tagit fram eller på annat sätt går i god för. Det kan för övrigt ifrågasättas om inte

Dyson har utfört mätningar på sina egna dammsugare med annat damm än House Dust. Det

av LG ingivna materialet visar ju att Dysons dammsugare DC-5 inte uppvisar konstant sug-

förmåga vid tester med House Dust.

I avvaktan på att ett nytt testdamm har fastställts, har i de tester som LG åberopat mattdamm,

Normal Test Dust, använts som är en mycket viktig dammtyp och som dessutom gör det en-

kelt att jämföra resultatet av olika tester.

Av tester utförda av den brittiska motsvarigheten till SLG, CA Research & Testing Centre,

CA, där cellulosadamm har använts, framgår att LG Cyking uppvisar konstant sugef-

fekt/sugförmåga. Av resultatet framgår att sugeffekten/sugförmågan förblev densamma även

när maximal mängd damm fanns i behållaren.

LG har således kunnat visa att LG Cyking har konstant sugförmåga vid tester utförda av två

ledande testinstitut, nämligen CA och SLG.

Påståendet om att motorn har 330 Watts sugeffekt

LG har genomfört egna tester ”LG Suction Power Test” som visar att sugeffekten uppgår till

350 respektive 330 Watt för de olika typerna av dammsugare Cyking. LG:s test är ett speci-

fikt test för att mäta dammsugarens ”Air Absorption Power”. Det har utförts enligt den stan-
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dard som gäller för sådana tester i Korea och Japan. I en av LG ingiven förklaring av hur

LG:s mätning av sugeffekten utförts förklaras och jämförs LG:s tester med IEC:s normer.

Där framgår även ursprunget för den av LG använda testutrustningen samt att utrustningen

tillverkades år 1993 i överensstämmelse med IEC:s regler.

Enligt Konsumentverket finns det inte några regler eller någon praxis för hur sugeffekten

skall mätas. En mätning kan således ske på olika sätt. Det finns inget krav på att man skall

ange hur man nått resultaten eller hur testerna genomförts. Mot bakgrund av att LG har ut-

fört sina tester på vedertaget sätt med godkänd utrustning samt att det saknas regler och

normer för hur sugeffekten skall mätas, måste dessa anses tillräckliga för att styrka påståen-

det om sugeffekt i den aktuella marknadsföringen. LG:s reklamkampanj kan inte anses vara

vilseledande eller på annat sätt ovederhäftig.

BEVISNING

Dyson och LG har var och en för sin del åberopat omfattande skriftlig bevisning.

DOMSKÄL

Marknadsdomstolen finner att Dyson AB är att anse som sådan näringsidkare som är talebe-

rättigad enligt 38 § andra stycket 2  MFL.

Enligt MFL skall marknadsföring vara vederhäftig. En näringsidkare som i sin marknadsfö-

ring använder ett påstående skall kunna styrka påståendets riktighet. Kan denne inte detta,

skall påståendet anses ovederhäftigt och därmed otillbörligt. Är det fråga om reklam som in-

nehåller teknisk information eller andra påståenden som kan vara svårkontrollerade eller

svårbegripliga för den enskilde konsumenten, måste särskilda krav kunna ställas på veder-

häftigheten av de gjorda påståendena (se MD 1973:8).

Dyson har i målet påtalat två av LG i tidningen Sköna Hem nr 6 och nr 7 år 2001 införda an-

nonser avseende LG:s dammsugare Cyking. Annonserna riktar sig till konsumenter i allmän-

het. Enligt påståenden i annonserna har Cyking genom ny teknik extra kraftig och konstant

sugeffekt samt 1600 Watts motor med 330 Watts sugeffekt. Vidare anges att den största för-

delen med påslös dammsugning är sugförmågan som alltid hålls på en konstant nivå. Annon-
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serna är generellt utformade. LG får i enlighet med det sagda anses ha, som Dyson påstått, gi-

vit konsumenterna – genom de formuleringar som använts i de aktuella annonserna – uppfatt-

ningen att Cyking dammsugare har de angivna sugegenskaperna, oavsett underlag eller typ av

damm och smuts. LG har därmed att visa att så är fallet.

LG har därvid som bevisning åberopat tester som utförts av dels två oberoende testlaborato-

rier, nämligen det brittiska CA Research & Testing Centre, där cellulosadamm har använts,

respektive det tyska SLG Prüf- und Zertifierungs GmbH, där dammtypen Norm Test Dust

har använts, dels ock internt utförda tester. Dessa tester visar enligt LG, att dess dammsugare

Cyking uppfyller det som angivits i annonserna. Dyson har häremot invänt att tester som

Dyson låtit utföra hos SLG med användande av en annan typ av testdamm, nämligen House

Dust, tvärtemot visar att dammsugaren Cyking inte har de i annonserna påstådda egenska-

perna.

Såvitt framgår av utredningen i målet finns det inte någon allmänt vedertagen standard för

hur dessa tester av dammsugare skall genomföras. Inom branschen har man diskuterat olika

typer av damm varvid skilda åsikter framförts om vilken typ av damm som bör användas be-

roende på ändamålet med testen.

Marknadsdomstolen konstaterar att de tester som parterna åberopat har givit olika resultat.

De som LG för sin del åberopat visar att bolaget i viss mån har haft fog för sina påståenden.

Av de samlade testresultaten går det emellertid inte, enligt domstolens mening, att dra några

säkra generella slutsatser om dammsugarens kapacitet i påtalade hänseenden.

Vid denna bedömning har LG inte med tillräcklig grad av säkerhet visat att det finns grund

för sådana påståenden som görs i reklamen, nämligen generella uttalanden om dammsuga-

rens egenskaper. Annonserna innehåller ingen nyanserande information om  att sugförmågan

kan variera vid  exempelvis olika typer av damm och smuts.

Mot bakgrund av vad som nu anförts finner Marknadsdomstolen att användningen av de på-

talade formuleringarna på det reservationslösa sätt som skett i annonserna är vilseledande i

strid mot 6 § MFL. Vid sådant förhållande är marknadsföringen i nu aktuellt hänseende att

anse som otillbörlig. Yrkat förbud skall därför meddelas men ges en justerad utformning.
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Vite

Enligt 19 § MFL skall ett förbud förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehöv-

ligt. Marknadsdomstolen finner inte att det föreligger några särskilda skäl som gör det obe-

hövligt att förena förbudet med vite.

Rättegångskostnader

Vid denna utgång är Dyson berättigad till ersättning för sina rättegångskostnader. Dyson

har yrkat ersättning med 372 000 kr. LG har överlåtit till Marknadsdomstolen att bedöma

skäligheten av yrkat belopp. Marknadsdomstolen finner det yrkade beloppet skäligt.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Maria Renmyr, Per Eklund, Carin Holmquist,

Lars-Gunnar Mattsson, Marianne Reuterskiöld och Anders Stenlund. Enhälligt

Sekreterare: Elisabeth Sundlöf


