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Entreprenörsparet
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stöper om auktionsbranschen
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Färgstarkt är en underdrift när det gäller
entreprenörsparet Sundström. Mette och
Bengt sätter en ära i att vara färgsprakande, även i affäer. Deras auktionsfirma
har vänt upp och ned på en hel bransch.
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Lauritz Christensen var ett av Danmarks äldsta auktionshus. 		
1998 köpte svensken Bengt Sundström företaget med den bestämda
föresatsen att förändra branschen i grunden. Hemliga finrum skulle
bli publika på nätet och inom kort lanserades Lauritz.com. 		
Tillsammans med hustrun Mette Rode Sundström driver han 		
nu Nordens största auktionshus.
TEXT: ANNA DALQVIST FOTO: DANIEL ROOS

har jag köpt, säger Mette Rode Sundström och pekar på en enorm
matta i beige och blått som hänger på väggen. Maken Bengt Sundström ser inte
särskilt förvånad ut men undrar roat var de ska få plats med den. Vi befinner oss i
auktionshuset Lauritz.coms lokaler i Slakhusområdet söder om Stockholm. Den här
dagen ska det hållas textilauktion på företagets webbplats och personalen jobbar
febrilt med att hänga upp stora tygstycken på tillfälliga väggar för att kunderna ska
kunna inspektera tygerna som ska auktioneras ut.
– Det brukar inte vara fullt så här rörigt, säger Mette Rode Sundström ursäktande
medan hon kryssar mellan undanflyttade bord, stolar och fåtöljer.
Det färgstarka entreprenörsparet är på en av sina veckovisiter i Sverige, där företaget har åtta filialer. Det är dock i Danmark som de har sin bas.
DEN DÄR MAT TAN

BENGT SUNDSTRÖM ÄR visserligen född och uppväxt i Segeltorp utanför Stockholm men
kärleken förde honom till Danmark för flera decennier sedan. Där arbetade han inom den
traditionella auktionsvärlden bland annat som administrativ chef på det anrika auktionshuset
Bruun Rasmussen Kunstauktioner.
– Men jag drev hela tiden en massa verksamheter vid sidan av, bland annat en loppis och en camping.
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Det var inte helt populärt hos mina chefer som tycke det var lite pinsamt
att jag drev just en loppis, säger Bengt Sundström och skrattar.
Detta var i början på 90-talet ungefär samtidigt som den amerikanska nätauktionssajten Ebay lanserades. Bengt insåg potentialen och
försökte övertala sina chefer på Bruun Rasmussen att pröva nätauktioner. Responsen var minst sagt skeptisk.
– ”Aldrig”, sa ägarna. ”Inte en chans. Det kommer aldrig att gå”,
berättar Bengt.
Men han lät sig inte nedslås och när han sommaren 1998 fick chansen
att köpa det lilla, välrenommerade auktionshuset Lauritz Christensen
Auktioner, grundat 1885, så slog han till. Men det var i sista sekund som
köpet gick igenom.
– De tidigare ägarna hade redan gjort upp om försäljning med en
annan köpare, trots att jag för länge sedan sagt att jag var intresserad.
”Ni skulle ju sälja till mig”, sa jag och lovade på stående fot att betala
500 000 kronor mer än den andra köparen, berättar Bengt.
Han hade sedan två timmar på sig att få banken att gå med på ett lån
och som tur var lyckades kuppen och Bengt tog över auktionsfirman.
Nu skulle han äntligen få chansen att ta traditionella auktioner från
hemliga finrum till folklig försäljning på nätet.
– Det är egentligen inte klokt hur ineffektiv auktionsbranschen
var. Auktionshusen samlade på sig dyra föremål och konst under flera
månader, dessa fotgraferades och staplades i stora lager innan det
var dags för auktion. Den gick oftast av stapeln på kontorstid när inga
vanliga människor har möjlighet att närvara. Inte undra på att auktionsbranschen betraktades som en snobbig och elitistisk bransch.
MEN BENGTS VISION gick ut på att snabbt ändra detta. En programmerare anställdes och han fick i uppdrag att bygga en helt ny plattform
för nätauktioner. Och global skulle den vara, på engelska, danska och
svenska till att börja med.
– Jag snackade och han programmerade.
Så, den 9 december 1999, ägde den första nätauktionen rum. Då med
235 föremål på sajten Lauritz.com, som Bengt döpt om firman till. Han
hade dessutom flyttat auktionshuset från fina gatan i centrala Köpenhamn till en 2 000 kvadratmeter stor lagerlokal i utkanten av ett industriområde. Vid den här tidpunkten är Bengt 44 år och har en vision om
att Lauritz.com ska finnas i alla länder där Ikea finns, det vill säga i alla
länder där det finns en köpstark medelklass med ett inredningsintresse.
Det är också ungefär vid den här tidpunkten som Mette Rode, senare
Sundström, gör entré i Bengts liv och i historien om Lauritz.com.
Mette Rode Sundström, vd.

Bengt Sundström, styrelsordförande.

FÄRGSPRAKANDE ENTREPRENÖRSDUO
Namn: Bengt Sundström och Mette Rode Sundström
Ålder: Bengt 59 år, Mette 47 år
Familj: Två söner; Sirius 7 år och Sixten 4 år samt Bengts vuxna dotter
Patricia från ett tidigare förhållande.
Gör: Grundare av nätauktionsföretaget Lauritz.com. Bengt är styrelseordförande och koncernchef och Mette är vd.
Bor: I ett gammalt stationshus på landet utanför Köpenhamn.
Fritid: Makarna Sundström äger och driver även en vingård, Château
Vignelaure, i Frankrike.
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till Köpenhamn för att finna fotfäste i tillvaron
igen efter en livskris. Hennes dåvarande make Jan Rode hade oväntat
gått bort i lungcancer och Mette själv drabbats av en djup depression.
Efter åtta månader i sängen hade hon dock bestämt sig för att starta om
på nytt, på en ny plats, i ett nytt hus. Huset ifråga hade Mette sett i en
annons, en gammal järnvägsstation norr om Köpenhamn med anor från
1860-talet, och hon hade fullständigt förälskat sig i det.
– Jag visste det när jag såg det. Här ska jag bo. Här ska jag starta mitt
nya liv, berättar Mette.
Men fullt så lätt var det förstås inte. Dels hade Mette inget jobb, dels
låg hyran på 20 000 kronor i månaden och dessutom ägdes stationshuset av en närbelägen ridklubb i vilken svensken Bengt Sundström var
ordförande.

MET TE HADE KOMMIT

Nummer 2-2013 www.entreprenor.se

1429169716-jdlz1.indd 24

16/04/15 09:35

– Det krävdes en hel del övertalning men tillslut gick Bengt med på
att jag skulle få hyra huset, givetvis under förutsättning att jag kunde
betala sex månaders hyra i förskott, säger Mette.
Men Bengt fortsatte att oroa sig för hur hon skulle klara betalningarna när hon inte hade något jobb, så han bestämde sig för att själv
erbjuda Mette en tjänst – som vice vd på Lauritz.com.
Bengt hade nämligen snappat upp under hyresförhandlingarna att
Mette hade en bakgrund som internationell försäljningschef på textildeginföretaget Södahl Design. Där hade hon under åtta år jobbat med
konceptutveckling, markandsföring och export, vilket var precis vad
Bengt behövde.
– Bengt ringde och sa att han ville berätta om sin vision för mig.
Vi träffades i den då ganska tomma lagerlokalen, i den ganska tråkiga
förorten och han beskrev hur Lauritz.com skulle växa över världen. Och
jag kände att jag trodde på honom, säger Mette.
Enligt Bengt ställde han tre villkor för att Mette skulle få jobbet. För
det första skulle hon vara beredd på att fatta en massa beslut.
– De behöver inte alltid vara de rätta besluten men firman måste
drivas framåt. Om mer än hälften av besluten är rätt så är jag nöjd.
Felaktiga beslut kan man alltid ändra, säger Bengt.
För det andra måste Mette lova att tro på hans Ikea-vision och för det
tredje ville han inte ha några surkärringar på jobbet.
– Med det menar jag egentligen att jag vill ha glada och positiva
medarbetare omkring mig. Alla gör ett bättre jobb om de har roligt

samtidigt, förtydligar Bengt och ler mot Mette.
Mette gick med på Bengts villkor, tackade ja till jobbet och satte
genast igång med att skapa struktur kring Bengts vision.
– Bengt är så otroligt snabb. Han ser framåt och vill att allt ska gå så
fort hela tiden. Men i den dagliga driften krävs organisation och struktur
och tid till att lösa uppgifterna. Det gäller att få alla medarbetare med sig
och förmedla till dem vad som ska göras strategiskt och operationellt.
Det är mitt jobb att sköta den dagliga driften och kommunikationen,
säger Mette, som numera är vd för Lauritz.com.
IDAG ÄR ENTREPRENÖRSDUON på god väg att lyckas med Bengts
Ikea-vision. Luaritz.com är Nordens största auktionshus och har idag
24 filialer eller auktionshus i Danmark, Sverige, Tyskland och Belgien.
Företaget har växt med i genomsnitt 35 procent om året i 15 år och
omsättningen har gått från 24 miljoner kronor år 2000 till över en
miljard kronor 2013. Företaget sysselsätter nu 340 medarbetare, inklusive Stockholms Auktionsverk och Helsingsborgs Auktionsverk, som
sedan i höstas ingår i koncernen.
– Vi har 10 000 dagliga auktioner och 1,2 miljoner registrerade
användare. Det känner vi oss ödmjuka inför, säger Mette.
Varusortimentet består av föremål som kostar från 800 kronor och
uppåt.
– Vi vill att våra auktioner ska vara tillgängliga för alla, inte bara de
rika som kan konstvärlden. 80 procent av vår omsättning kommer från

På Lauritz.com säljs föremål från 800 kronor och uppåt. Fokus ligger på nordisk design och företaget har 1,2 miljoner registrerade användare.
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Efter fyra år som arbetskamrater insåg Mette och Bengt Sundström att kamratskapen gått över i kärlek. Sedan 2007 är de gifta.

föremål som kostar mellan 800 och 25 000 kronor och på så vis kan
alla vara med och buda, både studenter och konstkännare. På så vis har
Lauritz.com bidragit till att demokratisera auktionsbranschen, säger
Mette. Även på det privata planet har lyckan stått entreprenörsparet bi.
Efter fyra år som arbetskamrater insåg Bengt att han blivit förälskad i
Mette och efter ett affärsmöte passade han på att deklarera sin kärlek.
Först var Mette lite avvaktande men snart blev de ett par och 2007 gifte
de sig. Idag har de två söner tillsammans, Sirius och Sixten.
– Det är väldigt stimulerande för förhållandet att se sin partner göra
sitt alla bästa i olika affärssituationer. Det är spännande att se den sidan
hos sin livskamrat. Men sedan är det klart att nackdelen är att det ibland
kan vara svårt att lägga jobbet åt sidan privat, säger Mette.
HON MENAR AT T hennes och Bengts familje- och affärsliv flyter samman

och att de egentligen inte gjort några försök att hålla dem isär. Tvärtom
har de nästan alltid med barnen på sina affärsresor för att familjen ska
få så mycket tid tillsammans som möjligt.
– Det är en gåva att kunna jobba och resa som vi gör. Vi bildade ju
familj och fick barn relativt sent i livet och har haft förmånen att kunna
ta barnen med på våra resor tillsammans med en barnflicka. Men sedan
i höstas har situationen ändrats något sedan vår äldste son börjat
skolan. Nu måste vi försöka vara hemma mer och Bengt och jag får dela
på oss när vi reser och inte lägga in så många övernattningar. Vi prövar
oss fortfarande fram, säger Mette.
Makarna Sundström har inte mycket fritid men den lilla tid de har
brukar de ägna åt sin vingård i Frankrike, Chateau Vignelaure, som de
köpte 2007. Egentligen var drömmen ett sommarhus för att få ett ställe
att umgås med familj, släkt och vänner i. Men ganska snabbt insåg de att
vingården också är ett företag. Där produceras 240 000 flaskor vin per
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år och gården har ett tiotal anställda.
– Vignelaure är underbart och en dröm. Men det blir aldrig bara
semester när vi är i Frankrike men entreprenörskapet är ett sätt att leva
och vi älskar det, säger Bengt Sundström. s
ENBART PÅ NÄTET
Namn: Lauritz.com
Startår: 1885, som Lauritz Christensen Auktioner. Bengt tog
över företaget 1998 och döpte om det till Lauritz.com.
Ägare: Bengt Sundström 95 procent och Mette Rode Sundström 5
procent.
Verksamhet: Nordens största auktionshus. Håller enbart auktioner
på nätet. Efter köpet av Stockholms Auktionsverk och Helsingborgs
Auktionsverk hålls även två årliga fysiska auktioner.
Länder: Lauritz.com har 24 auktionshus i Danmark, Sverige, Tyskland
och Belgien. På auktionshusen kan säljare lämna in föremål för värdering av husens experter och köpare kan inspektera objekten som finns
till försäljning i auktionshusens showrooms. All budgivning sker dock på
online på Lauritz.com.
Makarna Sundström har sin bas på huvudkontoret i Köpenhamn och
ansvarar för affärsutveckling, auktionsprocessen och varumärkesutveckling. Flera av auktionshusen drivs dock av lokala entreprenörer via
ett sorts franschisekoncept.
Antal anställda: 340
Antal kunder: 1,2 miljoner registrerade kunder
Antal sålda varor: 3 000 000
Antal klubbslag: 300 000 år 2013
Omsättning: Över 1 miljard kronor 2013
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