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Ett auktionshus i tidEn
Lauritz.com var först i världen att konvertera ett traditionellt auktionshus till ett digitalt. Hos dem 
finns omkring 8000 föremål att bjuda på varje dag och de har i dag 20 filialer runt om i världen. 

Bengt Sundström, grundare och 
ägare av Lauritz.com köpte 1998 
ett litet traditionellt auktionshus 
för att konvertera det till ett auk-

tionshus med fokus på onlineauktioner. 
– Vi är pionjärer, vi var först i världen att 

konvertera ett traditionellt auktionshus 
till ett digitalt. I december 1999 lanserades  

Lauritz.com och visionen var då att demo-
kratisera auktionsbranschen och inspirera 
alla att köpa och sälja, säger Mette Rode 
Sundström, VD på Lauritz.com.

Deras vision fortfarande är densamma. De 
vill öppna upp branschen och göra auktioner 
mer lättillgängliga. Mette Rode Sundström 
berättar att branschen internationellt sätt 

fortfarande är elitistisk och inte alls lika 
öppen som i Sverige och att de hela tiden 
jobbar för att göra auktionsmarknaden mer 
inkluderande.

– Lauritz.com är för alla. Vi vill att alla ska 
vara involverade och vi älskar mångfalden i 
kundprofilen. Alla ska känna sig välkomna. 
Vi känner att vi gjort mycket positivt för 
branschen när det gäller att göra den mer 
lättillgänglig. 

De stora fördelarna med onlineauktioner 
är enligt Mette Rode Sundström den stora 
tillgängligheten som kommer med internet. 

– Det är du som konsument som bestäm-
mer när och vad du vill handla. Det är digi-
taliseringens natur att vara tillgänglig. Även 
flexibiliteten är en stor fördel, kunderna har 
möjlighet att gå in på våra auktioner när de 
vill och var de vill, antingen från appen via 
en mobiltelefon, ipad, eller från en dator, 
säger hon. 

På Lauritz.com kommer nya föremål upp 
hela tiden, ibland tematiserar de auktionerna 
och en stor del av företagets filosofi är dyna-
miken bland föremålen. 

– Som regel kommer alla objekt ut på auk-
tion max två dagar efter inlämningen och de 
individuella auktionerna pågår i sju dagar. 
Ibland samlar vi ihop flera objekt och pre-
senterar dem som en temaauktion, antingen 
för att vi har en särskild samling eller för 
att visa nya trender och tendenser, det kan 
exempelvis vara keramik.

Viktigast för Mette Rode Sundström är 
dock att kunderna känner sig komfortabla, 
och hon betonar att man inte behöver 
ha några förkunskaper eller ha obegränsat 
med pengar – allt är upp till kunden. 

– Vi vill öppna upp auktionsbranschen 
ännu mer. Köparna är väldigt globala. Vi har 
besök från 200 olika länder varje kvartal. 
Men varje dag får vi arbeta väldigt globalt 
kontra lokalt då säljarna finns lokalt där våra 
auktionshus ligger. 

Mette Rode Sundström säger att alla 
har någonting hemma som går att sälja. 
Och man kan enkelt få rådgivning och 
sina föremål värderade av auktionshusets 
experter. Man kan välja online-värdering 
och då fotografera sin produkt och skicka 
in en bild. Man kan även ringa in, beskriva 
sina föremål och självklart finns alterna-
tivet att komma in för att få en värdering.  
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signatur är mer säkert, men nu ser vi att folk 
börjar köpa mer föremål utan signatur. Man 
vågar experimentera mer, det är det unika i 
föremålet som spelar in. Det är kul att se att 
folk blir modigare och söker en individuell 
inredning.

Mette Rode Sundström berättar att de  
stöter på många spännande historier om  
föremålen på vägen. Det kan röra sig om om-
ständigheter, formgivare och familjehistorier. 
– Allt fler blir intresserade av historierna 
bakom föremålen. Det är något vi vill ut-
veckla. Vi kommer att introducera ett nytt 
koncept där ger vi kunderna möjlighet att 
med hjälp av en kort video berätta sin his-
toria. Det är inte något vi kan göra med alla 
föremål, men med dem som har en fin eller 
annorlunda historia. Det går igen i att folk 
allt mer vill skapa ett hem som speglar deras 
personlighet och är unikt.

Hon menar även att konsumenterna i dag 
inte är ute efter det materialistiska utan att 
det snarare handlar om att köpa med hjärtat, 
när man väljer föremål till hemmet.

– Det går mer och mer år personliga och 
unika föremål, man blir mindre materialistisk 
och väljer istället föremål som säger något om 
en själv och som har närvaro och ger mening. 

LAURITZ.COM
slakthusgatan 22

Lauritz.com har 20 
filialer runt om i sverige, 
danmark, tyskland och 
Belgien. här kan säljare 
lämna in föremål till 
husens experter och 
köpare kan inspektera 
de objekt som ligger 
ute på auktion på plats 
i filialernas showrooms. 
Varje dag startar 
omkring 1 500 nya 
auktioner på sajten och 
vanligtvis finns det över 
8 000 artiklar att bjuda 
på. i dag har Lauritz.com 
omkring 1,2 miljoner 
registrerade kunder.

– Alla har något att sälja hemma, men man 
måste ta sig förbi den första barriären. Ta  
steget att få föremålen värderade, man  
behöver inte sälja för att man värderat ett 
föremål.

Allt med ett namn säljer bra, både när 
det gäller antikviteter, gamla och nya saker. 
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Mette Rode Sundström tipsar om att vända 
på allting för att hitta stämpeln. Har det 
inte ett namn ska det ha en stil som passar. 
Just nu är möbler från 50-, 60- och 70- 
talet populära. En annan tendens är att tidigt 
1900-tal och Art Deco börjar växa sig starkare.  
– Folk blir allt modigare. Ett namn eller en 

Very Rare, Very You

Kunnig personal hjälper dig att välja bland ett stort urval av
ringar i platina eller guld anpassade till din personlighet.
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