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Köpa & sälja på auktion

så funkar det!

Varje år säljs tiotusentals föremål på auktion i Sverige. Oftast blir
både säljare och köpare nöjda med affären. Men ibland går det
snett. De senaste åren har antalet anmälningar mot auktionshusen
ökat kraftigt. A&A:s Lars Vikström granskar företagens villkor och
tar reda på vad det egentligen kostar att sälja och köpa på auktion.

K

unskapskraven kan vara höga
på både köpare och säljare.
Förutom att veta vad det är
man köper eller säljer gäller
det att ha någorlunda koll på spelets
regler. I auktionsbranschen handlar det
ibland om stora pengar. Och metoderna
under senare år verkar ha blivit tuffare
i kampen om marknadsandelarna och att
locka till sig de dyraste försäljningarna.
Man skulle kunna hävda att utifrån
så många auktionsförsäljningar som
genomförs varje år är det ett under att
inte fler går snett. Men samtidigt har
antalet anmälningar till Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden, ARN, ökat dramatiskt under de
senaste åren. Under perioden 2010–2013
blev antalet fem gånger fer, jämfört med
de tre föregående åren. Om man räknar
bort auktionsföretag som inte ägnar sig
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åt konst och antikviteter rör det sig om
ett hundratal anmälningar.
Nätauktionerna har nu etablerat sig
för gott i Sverige. Omsättningen har
vuxit, vinsterna är stora och en ny typ
av köpare och kunder har tillkommit –

5

gånger
fler
anmälningar
Till Konsumentverket och Allmänna
reklamationsnämnden

många utan tidigare erfarenhet av att
handla på auktion.
Anonymiteten vid affärerna har
ökat och en del av systemets smörjmedel
som det personliga mötet skapar har

försvunnit. Därmed verkar missförstånden och oklarheterna ha blivit fer.
Det är dock i väldigt få fall som anmälaren får rätt.
Oftast handlar det om att anmälaren
har ”godkänt villkoren” när han eller hon
registrerat sig som kund.
Och villkoren är de där fnstilta tättskrivna raderna som ingen människa
orkar eller bryr sig om att läsa när man
registrerar sig som kund.
Många tror också att det fnns lagar
och regler som reglerar företagens verksamhet i auktionsbranschen. Men någon
speciell lagstiftning kring auktioner existerar inte i Sverige, vilket det gör i en del
andra länder. I stället är det konsumentköplagen och avtalsvillkorslagen som är
tillämplig i de festa fallen. Ett stort ansvar
vilar därför på auktionsföretagen att
själva reglera verksamheten.
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För ovana köpare kan det upplevas lite
konstigt att det ovanpå det bud man lagt
tillkommer en provision, ibland även en
avgift och en konstnärsavgift. Det här
har lett till ett stort antal anmälningar.
En anmälare påpekar att man borde
få korrekt prisinformation på samma vis
som när man köper lägenheter. En annan
besviken kund framhåller att totalpriset
på en vara bör framgå tydligt. Ytterligare en anmälare påpekar att auktionsföretagen verkar vara ute efter att få det
att se billigare ut än vad det är.
Enligt lagen ska alltid informationen
om priset vara korrekt och tydlig. Men
bara en del av auktionsföretagen informerar i en ruta vid sidan om vilka provisioner som tillkommer. Endast ett företag,
Lauritz.com, har en tjänst som räknar
fram totalkostnaden vid budgivning.
Många missar att köparen enligt
auktionsföretagens villkor har en undersökningsplikt. Ett vanligt förekommande
klagomål är därför att beskrivningen av
varan varit missvisande eller felaktig.
En anmälan mot Bukowskis market
rör en affär där en man av misstag lagt
ett förhandsbud på 60 000 kronor i stället för 6 000, på en vara värderad till
4 000 kronor. Han hittar ingen tillgänglig information på hemsidan om hur man
sänker ett bud. Han försöker ringa och då
är det lunchstängt. Han tvingas åse hur
han ropar in målningen för 23 000 kronor
plus provisioner. Totalt 28 225 kronor.
Bukowskis förstår att det är ett misstag
och erbjuder sig att ta bort provisionerna.
Eftersom det på Bukowskis hemsida
går att sänka sitt bud och maxbudet
dessutom måste bekräftas två gånger

avslås anmälan. Numera dyker även en
varningstext upp om kunden lägger ett
tio gånger högre bud än det föregående.
En annan anmälan handlar om en tioårig ficka som via en mobiltelefon på
Bukowskis market lagt ett förhandsbud på
en ring för 9 000 kronor, utan anmälarens
vetskap. Till saken hör att det inte sker
någon automatisk utloggning från hemsidan. Anmälaren vill använda sig av
ångerrätten vid distanshandel. Bukowskis
hänvisar till godkännandet av villkoren
och påpekar att man inte tillämpar ångerrätten. Ärendet har ännu inte prövats.
På några av auktionshusens hemsidor
går det att själv under pågående nätauktion
sänka sitt lagda maxbud. De övriga auktionsföretagen uppmanar kunden att ringa.
Hos Uppsala Auktionskammare fnns
dock ingen möjlighet att sänka ett lagt bud.

När köparen
försvinner
Ibland händer det att en säljare inte får
betalt för sina varor. Väldigt ofta fnns då
budgivaren i utlandet. Problemet är att när
ett föremål klubbats för ett högt belopp
och sedan kommer ut till en nyförsäljning
är det många budgivare som drar öronen
åt sig. Köparna kan börja misstänka att
det är något fuffens med föremålet eller att
säljaren försöker driva upp priset.
Ett fertal av auktionsföretagen har
avtal med inkassoföretag i Sverige och i
några fall i de övriga nordiska länderna,
men inte i resten av världen.
Vanligast är att auktionsföretagen
föreslår en omförsäljning av varan.

Kortavgifter är olagliga
ett antal anmälnIngar handlar om att auktionsföretag lägger på en avgift vid
betalning med betal- eller kreditkort. Enligt lagstiftningen är det inte tillåtet för
betalningsmottagaren att ta ut avgifter från betalaren vid köp med kort. Ett fertal
auktionsföretag tar dock ut avgifter och hänvisar till att man är undantagna från
detta då man faller under Kommissionslagen. Enligt Gustav Jansson, jurist på Finansinspektionen, fnns inte något sådant undantag. Lagstiftningen är tillämplig
även när det gäller så kallad kommissionsförsäljning.

Ångerrätten
En lag som
inte tillämpas
ett flertal klagomål och anmälningar som riktar sig mot auktionsföretagen gäller den lagstadgade
ångerrätten vid distansavtal. Ett
fertal auktionsföretag friskriver
sig helt enkelt från ångerrätten.
A&A har tidigare skrivit om det
här och även denna gång talat
med fera jurister, eftersom lagstiftningen på området stärktes
den 13 juni i år.
När auktionen avslutas med
en fysisk klubbauktion är saken
helt solklar, då gäller ingen ångerrätt, även om man lägger bud via
nätet.
Om auktionen däremot uteslutande sker på nätet gäller
ångerrätten enligt de jurister
A&A talat med.
Joséphine Slotte, jurist vid
Konsumentverket, säger att det
räcker helt enkelt inte med att ett
auktionsföretag langar ut några
datorer i lokalen så att man kan
”bjuda på plats” för att konsumenten ska bli av med ångerrätten.
Enligt den nya lagstiftningen går
det heller inte att komma undan
med att konsumenten ”kan se
varorna på plats”, så länge avtalet
görs upp på distans.
I Danmark, där konsumenterna varit lite tuffare än i Sverige,
prövades den här EU-lagstiftningen redan för många år sedan
i domstol och tillämpas sedan
dess vid alla nätauktioner. Det
har fungerat utan några stora
problem och skulle säkert göra så
även här. Problemet är att i Sverige har inte frågan prövats i domstol och prejudikat saknas.
Det danska auktionsföretaget Lauritz.com är i dag det enda
svenska auktionsföretag som
erbjuder köparen den lagstadgade ångerrätten.
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Köpa & sälja på auktion

så mycket kostar det
Hur kan vasen som ropades in för 500 kr helt plötsligt kosta 600 kr?
Varför tar auktionsföretagen en avgift för bilderna i katalogerna?
Och hur enkelt är det att använda deras hemsidor?
A&A testar och betygsätter de tolv största auktionsföretagen.
Bäst

NÄR DU SÄLJER
.

Om ditt föremål säljs för 5 000 kr
vad får du då i handen?

e på
s

Bukowskis

Crafoord
Göteborgs
Hallands
Hammarö Helsingborgs villkor !
Auktioner Auktionsverk Auktionsverk Auktionsverk Auktionsverk Lauritz.com

kvalitetsauktion
nät-/ stads-/ månadsauktion

3 750 kr
4 037 kr

4 250 kr
4 000 kr

4 150 kr
4 150 kr

–
4 000 kr

Avtalas

Provision vid försäljning

16,25 %
16,25 %

15 %
20 %

16 %
16 %

–
20 %

Avtalas

15 %
25 %

–
12 %

437–1 250 kr
150 kr

0 kr
0 kr

50 kr
50 kr

–
0 kr

Avtalas

112 kr
62 kr

–
0 kr

0 kr
0 kr

0 kr
50 kr

0 kr
0 kr

–
0 kr

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

kvalitetsauktion
nät-/ stads-/ månadsauktion

6 125 kr
6 175 kr

6125 kr
6125 kr

6 175 kr
6 175 kr

–
6 250 kr

6155 kr
6155 kr

6 145 kr
6 145 kr

–
6 095 kr

Provision vid köp

22,5 %

22,5 %

22,5 %

25 %

22,5 %

22,5 %

20 %

0 kr
50 kr

0 kr
0 kr

50 kr
50 kr

–
0 kr

30 kr
30 kr

20 kr
20 kr

–
95 kr

Datorn räknar ut totalkostnaden, inkl.
provisioner och avgifter när bud avges

Nej

–*

Nej

–*

Nej

Nej

Ja

Tillämpar ångerrätt vid nätauktioner

Nej

–

Nej

–

Nej

Nej

Ja

4

2

3

2

2

2

5

4

2

3

1

2

2

4

kvalitetsauktion
nät-/ stads-/ månadsauktion

Avgift vid försäljning

kvalitetsauktion
nät-/ stads-/ månadsauktion

Kostnad vid osåld vara
kvalitetsauktion
nät-/ stads-/ månadsauktion

3 750 kr**
3 688 kr

– ***
4 400 kr

NÄR DU KÖPER
Om ett föremål klubbas för 5 000 kr
vad betalar du då totalt?

Avgift vid köp

kvalitetsauktion
nät-/ stads-/ månadsauktion

Så bRa ÄR NÄtaUKtioNERNa

Hemsidans användarvänlighet
Betyg 1–5

Hemsidans beskrivningar och bilder
Betyg 1–5

Prisuppgifterna i tabellen har på förfrågan lämnats av respektive auktionsföretag.
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läs det fnstilta!

Missnöjd?

hör av dig!

Många missar att läsa
auktionsföretagens villkor.
ett stort antal av anmälningarna mot auktionsföretagen
rör missförstånd kring till
exempel provisioner, undersökningsplikt och avgifter.
Den som är påläst har större
chans att få rätt.

vid en tvist med ett auktionsföretag kan du vända dig till
allmänna reklamationsnämnden, arn. konsumentverket
har en bra hemsida där du kan
hitta svar på många frågor:
www.konsumentverket.se.
konsumentvägledningen i din
kommun kan bistå med hjälp.

har du bra eller dåliga erfarenheter av att handla på auktion.
hör av dig med din berättelse
om ett ovanligt lyckat köp eller
försäljning. eller om du har
varit med om en affär där allt
gick snett. skriv till antik &
auktion, 251 85 helsingborg
eller till lasarbrev.antik@aller.se

Auktionshuset
Metropol

Stockholms
Skånes
Auktionsverk Auktionsverk

4 190 kr
4 190 kr

3 950 kr
4 100 kr

15 %
15 %

16,25 %
15 %

60 kr
60 kr
0 kr
0 kr

4 220 kr**
3 970 kr

Uppsala
Auktionskammare

Auktionskammaren
i Vätterbygden

Det kan löna sig att förhanDla
I stort sett alla auktionsföretag är villiga att förhandla om
säljarvillkor och säljprovisioner om det handlar om större
inlämningar och dyrare föremål. Angivna belopp ska därför
ses mot bakgrund av detta.
Några av auktionsföretagen hanterar varor till väldigt
små belopp jämfört med andra företag och då blir säljkostnaden relativt sett högre. Det tar lika lång tid att hantera,
katalogisera och fotografera ett föremål för 200 kronor som
ett för 2 000 kronor.

3 911 kr**
3 850 kr

4 012 kr
3 825 kr

15 %
20 %

18,75 %
25 %

18,75 %
22,5 %

200–1 000 kr
150 kr

30 kr
30 kr

300–1 000 kr
150 kr

50 kr
50 kr

särskilDa villkor

1,25 %
0 kr

0–100 kr
0–300 kr

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

Säljprovision på smycken eller guldföremål är 10 procent hos
Crafoord och 0 procent hos Skånes Auktionsverk.

På Hammarö Auktionsverk saknas fasta säljprovisioner. De avtalas
beroende på uppdragets art.

Återropsavgiften hos Skånes Auktionsverk är 0 kronor för obevakad
vara, annars 100 kr på nätauktion och 300 kr på kvalitetsauktion.

6 160 kr
6 160 kr

6 125 kr
6 175 kr

6 155 kr
6 155 kr

6 125 kr
6 175 kr

6 155 kr
6 155 kr

22 %

22,5 %

22,5 %

22,5 %

22,5 %

60 kr
60 kr

0 kr
50 kr

30 kr
30 kr

0 kr
50 kr

30 kr
30 kr

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

3

3

2

3

2

3

3

2

3

2

På belopp över 10 miljoner kr är köpprovisionen 15 procent hos
Bukowskis. Hos Stockholms Auktionsverk är provisionen 15 procent
på belopp över 5 miljoner kronor.
I försäljningsprovisionen 16,25 procent hos Bukowskis och Stockholms Auktionsverk ingår en försäkringsavgift på 1,25 procent.
Stockholms Auktionsverk beräknar den på det lägre utropspriset vid
försäljning. Bukowskis tar dock ut samma avgift på klubbat belopp,
minus provision. Det betyder att om ett föremål värderat till 40 00060 000 klubbas för 200 000, så betalar du hos Stockholms Auktionsverk 1,25 procent på 40 000 och hos Bukowskis 1,25 procent på
200 000, minus provision. Övriga auktionsföretag har försäkringsavgiften inkluderad i provisionerna.
På kvalitetsauktioner hos Bukowskis, Stockholms Auktionsverk och
Uppsala Auktionskammare är det få föremål som säljs för endast
5 000 kronor. Deras fotoavgifter på kvalitetsauktioner får därför ett
oproportionerligt genomslag i tabellen.

*

Crafoord Auktioner och Hallands Auktionsverk har inga nätauktioner.

** Helsingborgs Auktionsverk, Skånes Auktionsverk och Uppsala
Auktionskammare har en kombination av klubb- och nätauktioner.

*** Lauritz.com har enbart nätauktioner.
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