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Sammanfattning 

Författarna har uppmärksammat en starkt uppåtgående trend inom onlineauktioner 

sett till omsättning och antal aktörer. Med utgångspunkt i denna utveckling har 

författarna undersökt hur svenska auktionsverk bygger förtroende gentemot kunder 

som handlar på onlineauktioner. Uppsatsen ämnar besvara hur företag inom denna 

bransch idag jobbar för att bygga förtroende gentemot sina kunder. Det teoretiska 

ramverket baseras på begreppet Förtroende. Vidare har författarna valt att plocka ut 

ett antal begrepp som sägs påverka graden av förtroende: Kompetens, Välvilja, 

Integritet och Varumärke vilket ligger till grund för analysen i arbetet. Den empiriska 

studien är kvalitativ och utgörs av fyra intervjuer från större auktionsverk och en 

onlinebaserad auktionsförmedlare. Utöver dessa frågesamtal har ett begränsat antal 

intervjuer gjorts med kunder som har erfarenhet från onlineauktioner. Analysen 

konstaterar att auktionshusen jobbar med förtroende utifrån de begrepp som teorin 

framlägger. Slutsatsen slår fast att utifrån de variabler som presenteras jobbar 

företagen främst med varumärket för att bygga förtroende.   
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1. Inledning	  
I det inledande avsnittet kommer en bakgrund till ämnet, en problematisering, 

studiens frågeställning och syfte att presenteras.	  

1.1 Bakgrund	  

E-Handeln i Sverige har under flera års tid kraftigt ökat i omfattning. De senaste fem 

åren har åtta av tio svenskar vid något tillfälle konsumerat över internet. Samtidigt 

som den totala försäljningen online för svensk detaljhandel ökade med över 16 

procent (E-barometern, 2014, s.2). Den generella utvecklingen pekar mot att allt fler 

företag och branscher årligen tar steget över till digitala försäljningsplattformar, en 

utveckling som inte väntas stagnera. (E-barometern, 2014, s.6) 

	  
En bransch som på senare år har utvecklats i en exponentiell takt inom e-handeln är 

onlineauktioner med fokus på antikviteter och konst. Trots det relativt traditionella 

tankesätt som präglat denna bransch ser man nu att även dessa aktörer försöker skapa 

försäljning via digitala kanaler. Den genomsnittliga tillväxten hos de stora 

konstplattformarna online var under år 2014 över 100 procent (Skates Art, 2015, 

s.10). Vidare har ”Hiscox Online Art Trade Report” (2014) påvisat en ökad 

utveckling med att Amazon, världens största nätbutik, har lanserat en konstsatsning 

men även att traditionella auktionshus som Christie’s har upplevt en kraftigt ökad 

omsättning online. I det senare fallet en fyrdubblad ökning mellan 2012 och 2013. En 

våg av investeringar inom konstförsäljning online har resulterat i att nya företag vuxit 

fram och att det nu finns fler aktörer på marknaden än någonsin tidigare. 

Konkurrensen att hitta en vinnande affärsmodell fortsätter bland aktörerna, vilket gör 

att det är en spännande tid att undersöka konstvärldens onlineförsäljning. (The Hiscox 

Online Art Trade Report, 2014, s.6). 

	  
Onlineauktioner har visat goda resultat för auktionshusen, trots detta finns fortfarande 

vissa utmaningar och möjligheter för att nå upp till dess fulla potential. Denna 

problematik kan i stor utsträckning bottna i att konsumenten inte fysiskt kan betrakta 

objekten, samt det faktum att transaktioner över internet i allmänhet uppfattas som 

mer riskabla än vid fysisk kontroll och mänsklig interaktion (Cho, 2006, p.33). Å 

andra sidan hävdar Sothebys före detta direktör Craig Moffett att möjligheten att inte 
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se auktionernas föremål fysiskt inte är av så stor vikt för deras kunder (Boyer et al. 

2002, s.182)1. 	  

	  
Framtiden för de klassiska auktionshusen är dock inte nödvändigtvis att överge de 

traditionella auktionerna, men det finns onekligen nya kunder att nå ut till och lägre 

kostnader om man lyckas utveckla ett förtroende hos kunder vid online- såväl som 

offlineauktioner. Robert Read, chef för ”fine arts” på försäkringsbolaget Hiscox har i 

deras ”Online Art Trade report” påvisat en stor förändring i hur människor upptäcker 

och köper konst. Dessa förändringar har gett möjligheter till nya företag och 

etablerade aktörer inom konstvärden, där köpare inte enbart söker sig till 

återförsäljare som de redan känner till. Förändringen i hur konstsamlare och 

konsumenter inom konstvärlden undersöker konst på nätet, i synnerhet bland den 

yngre generationen, kommer tvinga de traditionella gallerierna och auktionshusen att 

tänka om. Hur skall de fånga och kultivera nästa generation av konstköpare och 

samlare? (The Hiscox Online Art Trade Report, 2014).	  

1.2 Problematisering 	  

I denna undersökning kommer begreppet Förtroende kopplat till onlineauktioner att 

undersökas. Definitionen av förtroende har under en lång tid varit ett ämne för debatt 

och oenighet inom forskningen. Det finns flera olika synsätt på hur begreppet ska 

mätas och vilka variabler som ska räknas med. Det visas inte minst av 

sammanställningen Gefen et al (2003, s.56) gör i sin rapport. Att det finns en 

nödvändighet för företag på konstmarknaden att jobba med förtroende i sina 

försäljningskanaler bekräftas av White et al (2009, s.786). Inom konstbranschen är 

frågan om förtroende av extra vikt då varje vara är unik och utan möjlighet för kunden 

att jämföra bakgrund och historia mot ett likadant objekt (Michael Kaplan, 2015). 

Problem med förfalskningar och reproduktion av kända konstnärers verk ökar 

ytterligare den inneboende osäkerheten på marknaden. Den kände antikexperten och 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 “You don’t have to touch a lot of what we’re selling to appreciate it. Think about stamps and coins, 

for example. For other types of things, we can provide much better photos online than we could in 

catalogues. We’ll provide two or three shots of a single painting, and even let you see the frame. 

Catalogues don’t do that, and lots of people buy paintings and jewellery from auction catalogues — in 

fact, 30% of what we sell in live auctions goes to buyers on the telephone or leaving left bids.” 
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medgrundaren av sökmotorn och auktionsförmedlaren Barnebys, Pontus Silfverstolpe 

kommenterar i ett blogginlägg i maj 2015 frågan om förtroende och trovärdighet i 

branschen. SVT:s Uppdrag Granskning (2015) uppmärksammade så sent som våren 

2015 att det inom digitala auktioner marknadsledande företaget Lauritz, 

uppenbarligen sålt falska verk av Andy Warhol2:  
	  
“Nu handlar det för hela branschen om att lära av det inträffade, skapa trovärdighet, 

ännu mera öppenhet och vända det som hänt till något positivt” (Pontus Silfverstolpe, 

2015).	  
	  

Vidare har nya utlåtanden från Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) skapat ett 

nytt klimat kring försäljning online. Tidigare har auktionshusen kringgått lagen om 

distansavtal och avtal utanför affärslokaler (tidigare distans- och 

hemförsäljningslagen) med flera olika tekniker. Kutym har varit att i köpvillkoren slå 

fast att alla köp sker på egen risk och att kunden är utan returrätt, oavsett 

auktionsform. I ett nytt utlåtande slår dock ARN fast att även försäljning i 

auktionsform online ska täckas av lagstiftningen (ARN, Beslut 2014-02631, 2015). I 

korthet innebär detta för auktionshusen att vid alla köp som genomförs på renodlade 

onlineauktioner ges den köpande parten 14 dagars ångerrätt. Enligt de personer 

författarna har intervjuat kan detta både skapa problematik och möjligheter. Ett 

problem som kan uppkomma är när säljaren inte kan garanteras sina pengar efter 

slutförd budgivning. Vidare kan den nya praxis leda till att köparna inte känner sig 

bundna av sina bud och lätt kan frångå lagda bud vilket leder till att säljarens ställning 

försvagas (Michael Kaplan, 2015). Å andra sidan anser Niclas Forsman, VD för 

Stockholms Auktionsverk, att den nya tillämpningen av lagstiftningen kommer 

uppskattas av deras kunder. Oavsett om det skapar ökade fall av returer, kommer 

auktionsverken att vinna på detta i form av en ökad säkerhet gentemot kunden (2015).	  

	  
Det finns som sagt både i själva varan och branschen i stort en rad omständigheter 

som gör det angeläget för auktionshusen att både i den klassiska formen men 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Lauritz har felaktigt beskrivit att Andy Warhols verk på Mick Jagger är tryckta i Screen-Prints från 

en ursprunglig Andy Warhol vernissage, istället för den korrekta benämningen, Offsettryck. Detta har 

lett till ett dyrare utropspris och slutpris jämfört med ett Offsettryck.  
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framförallt i sin digitala försäljning jobba aktivt med att bygga förtroende hos 

kunderna. 	  

1.3 Frågeställning	  

Hur jobbar företagen inom auktionsbranschen för att bygga Förtroende gentemot sina 

kunder vid auktioner online?	  

1.4 Syfte	  

Syftet med denna uppsats är att göra en närmare undersökning av auktionsbranschen. 

Det finns sedan tidigare forskning kring förtroende och dess koppling till försäljning 

online, dock har författarna inte funnit tidigare studier om hur förtroende byggs inom 

onlineauktioner för konst och antikviteter. Syftet med uppsatsen kommer primärt 

ligga i att undersöka hur företag inom konstvärlden jobbar för att bygga förtroende 

gentemot kunder på digitala plattformar. Därefter kommer författarna presentera en 

kortare uppföljning med ett begränsat antal kunder om deras upplevelser kring 

förtroende vid digitala auktioner. Utifrån dessa aspekter är förhoppningen att 

undersökningen kan ligga till grund för framtida strategier vad det gäller att bygga 

förtroende gentemot kunder i digitala kanaler.  

2. Teoretiskt Ramverk	  
I följande avsnitt presenteras det teoretiska ramverk som kommer att ligga till grund 

för studiens empiri och analys. Begreppet förtroende baseras på definitionen 

McKnight et al tagit fram. För att specifikt koppla detta förtroendebegrepp till e-

handel används Eastlick et al forskning kring varumärke kopplat till förtroende online 

och Salo & Karjaluotos syn på vilken typ av relationer som är effektivast vid 

förtroendebyggande online samt Elektronisk Word-of-Mouth. 	  

2.1 Förtroende	  

Att mäta och definiera förtroende har länge varit ett ämne för diskussion inom 

forskningen. En anledning till att begreppet inte har en allmän accepterad definition är 

att förtroende har undersökts och tillämpats inom en rad olika vetenskapliga 

discipliner såsom ekonomi, marknadsföring, psykologi och statsvetenskap där alla har 

sin egen definition av begreppet (Salo & Karjaluoto, 2007, s. 606). I dess grund är 

begreppet förtroende en fråga huruvida en part känner tillförlitlighet och integritet 
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gentemot den andra parten i en transaktion (Morgan & Hunt, 1994, s.23). 

Ursprungligen är förtroende ett begrepp anpassat för relationer mellan människor. Det 

har diskuterats om det är möjligt att mäta och tala om förtroende gentemot företag och 

institutioner. Forskningen har dock kunnat bevisa att förtroende är överförbart på 

företag och institutioner, där förtroende är en viktig aspekt mellan konsument och 

säljare men även gentemot företag i stort (Doney & Cannon, 1997, s.36). Det har 

inom forskningen diskuterats om förtroende skiljer sig åt beroende på vilken typ av 

miljö interaktionen sker i. McKnight, Choudhury och Kacmar gjorde år 2002 en 

sammanställning över tidigare forskning inom området och försökte sedan skapa mått 

för att mäta förtroende baserat på konsumtion online. Denna sammanställning 

kommer ligga till grund för uppsatsens teoretiska ramverk.  
 
Vid summering och gruppering av forskning inom förtroende från 1960-talet fram till 

idag kommer McKnight et al fram till att begreppet förtroendet kopplat till e-handel 

kan sägas innefatta tre huvudsakliga föreställningar: Kompetens, Välvilja och 

Integritet (McKnight et al, 2002, s.338). Det är uppfattningen om dessa tre 

föreställningar som kommer avgöra hur mycket förtroende kunden känner till den 

enskilda e-handeln (McKnight et al, 2002, s.338). Tittar man närmare på de tre 

variabler som ligger till grund för den definition McKnight et al (2002) presenterat 

kan det upplevda förtroendet från kunden gentemot en återförsäljare online definieras 

enligt följande: 
 
Kompetens definieras som den upplevda expertisen och kunskapen som kunden kan 

utläsa från de som ligger bakom hemsidan (McKnight et al, 2002, s.338). Det är för e-

handlaren viktigt att lyfta fram kompetens inom det specifika området och tydliggöra 

detta för kunden om man vill bygga förtroende. McKnight et al (2002) har i sin 

definition av begreppet fokuserat på främst vilken grad av expertis kunden upplever 

att e-handlaren besitter.  
 
Välvilja bygger på kundens upplevelse av mottaglighet och goodwill hos e-handlaren 

(McKnight et al, 2002, s.338). Inom denna dimension värderar kunden vad den 

upplever som e-handlarens intentioner, här är det viktigt för handlaren att försöka 

belysa trovärdighet. McKnight et al (2002) lyfter fram vikten av att kunden ska känna 

att det inte finns någon dold agenda utan att företaget alltid kommer sätta kunden i 

första hand.   
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Integritet baseras på hur kunden upplever hemsidans integritet, moral, kredibilitet och 

pålitlighet (McKnight et al, 2002, s.338). Denna dimension påtalar vikten av att som 

e-handlare använda sig av pålitliga och välkända system och lösningar för till 

exempel betalning. McKnight et al (2002) baserar även definitionen av integritet på 

tanken att företagen alltid bör agera i enlighet med sina löften och avtal gentemot 

konsumenterna.  
 

Definitionen grundar sig i en uppfattning om att förtroende i sig kan delas upp i tre 

huvudvariabler som är tillräckligt konkreta för att kunna mätas. Det är utifrån dessa 

tre variabler kunderna kommer bedöma det upplevda förtroendet gentemot en aktör 

online. Förtroendebegreppet är följaktligen inget enhetligt begrepp, utan kunden kan 

uppleva att det finns en välvilja och integritet hos aktören men att det saknas 

kompetens och därför upplevs den totala graden av förtroende som lägre. Känslan av 

förtroende är också specifik, konsumententen kan känna förtroende för en hel bransch 

i sig men samtidigt uppleva olika grader av förtroende gentemot olika aktörer inom 

branschen. (McKnight et al, 2002) 

2.2 Varumärkets betydelse för förtroende online	  

Starkt kopplat till begreppet förtroende är även ett företags varumärke. Eastlick et al 

(2006) genomförde en studie för att se vilken inverkan varumärket hade på förtroende 

vid konsumtion online. En av de hypoteser som testades var hur attityden gentemot 

varumärket påverkade förtroendet till företaget vid konsumtion online. Utöver detta 

undersökte Eastlick et al hur attityden gentemot varumärket påverkade viljan att 

uppge personliga uppgifter online. (Eastlick et al, 2006) 	  

Ett problem vid konsumtion online är det faktum att kunder kan uppleva en ovilja mot 

att delge sig av personliga uppgifter till en hemsida eller tjänst de inte upplever som 

säker. Eastlick et al (2006) konstaterar genom sin kvantitativa studie att det finns en 

korrelation mellan attityd och förtroende gentemot ett varumärke och tryggheten i att 

lämna ut personliga uppgifter. När kunden upplever förtroende gentemot ett 

varumärke och att företaget har ett gott rykte kommer kunden i en lägre grad tveka att 

lämna ut uppgifter online. (Eastlick et al, 2006, s.884)	  

Vidare har förtroendet gentemot ett företag visat sig påverka konsumenternas 

inställning till e-handel på mer än ett sätt. Eastlick et al (2006) kan med sin studie visa 
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på ett samband mellan attityden gentemot ett varumärke och den grad av förtroende 

konsumenten upplever vid konsumtion online från samma aktör. Detta är ett tydligt 

samband som visar att om företaget har ett starkt varumärke leder det till att kunderna 

upplever en högre grad av förtroende vid e-handel vilket i sin tur kommer resultera i 

en ökad konsumtion i förhållande till företag med ett sämre rykte, allt annat lika. 

(Eastlick et al, 2006, s.885) 	  

2.3 Marknadens aspekter vid förtroende online	  

Det stora hindret för de flesta kunder som handlar online är ofta relaterat till en brist 

på personlig kontakt med säljaren. Detta kan skapa en ökad rädsla och ett minskat 

förtroende (Salo & Karjaluoto, 2007). Eastlick (2006) konstaterar dock att ett välkänt 

och pålitligt varumärke kan kompensera för en bristande personlig kontakt i den 

elektroniska handeln och fungera som en försäkring av produktens kvalitet eller tjänst 

till konsumenten. 

	  
Det ovanstående resonemanget gäller även vikten av tredjeparts aktörer som en 

betydelsefull väg för att öka konsumentens tillit och deras upplevda integritet vid 

medverkan i online-aktiviteter (Salo & Karjaluoto, 2007, s.612).  Välkända tredjeparts 

varumärken är exempelvis stämplarna TrustE, WebTrust, BBB och eller 

betalningsaktörernas logotyper som Mastercard och Visa. För att använda tredjeparts 

stämplar kräver tredjeparter att företag förhåller sig till regelverk som säkerställer 

konsumentens integritet. (McKnight et al., 2002) Tredjeparts stämplar kan bidra till 

att öka användarnas förtroende att dela sin information med en annan part och 

motiverar slutanvändaren till att delta i online-aktiviteter (Salo & Karjaluoto, 2007, s. 

612). Detta kan även hjälpa till att minska en del av den osäkerhet som uppstår när 

konsumenten gör affärer med en obekant webbleverantör. Som ett resultat av detta 

kommer konsumenten känna sig mer bekväm att genomföra köp online när säljaren 

kan visa en betrodd logotyp på sina webbplatser. Detta är särskilt viktigt för mindre 

kända företag på nätet (Salo & Karjaluoto, 2007, s. 612).  

 
I Salo och Karjaluoto artikel skiljer författarna på externa och interna faktorer som 

påverkar förtroendet (2007). Externa faktorer inkluderar bland annat konsumenters 

egenskaper, typ av produkt och service, utvecklingen av marknaden ifråga, länder och 

kultur. De interna faktorerna avser konsumentens tidigare erfarenhet av 
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webbförsäljaren, webbförsäljarens pålitlighet och rykte, konsumentens acceptans till 

aktörens informationssystem, tredjeparts förtroende och företagets integritetspolicy 

online (Salo & Karjaluoto, 2007, s. 614). Externa faktorer refererar följaktligen till 

faktorer som är indirekt kopplade till en online service (branschen), medan interna 

faktorer inkluderar enbart de faktorer som är relaterade till en given online service 

som kan påverkas, bland annat integritet och välvilja.  

 
Salo och Karjaluoto ser dock att ”Word-of-Mouth” (WOM) ofta kan ha en ännu större 

inverkan på kundernas uppfattningar om företag än något annat 

marknadsföringsverktyg. I denna undersökning har ”Electronic-Word-of-Mouth” 

(eWOM) använts som begrepp när författarna tittat på spridning av kundernas 

uppfattning om varumärket. eWOM är enligt Hennig-Thurau et al (2004) nära 

besläktat till WOM och det är därför möjligt att använda sig av tidigare forskning 

inom just det området och applicera på eWOM (Hennig-Thurau et al, 2004, s.40). 

Kommunikation som kan anses ligga inom ramen för eWOM definieras av Henning-

Thurau som de positiva eller negativa uttalanden av potentiella, faktiska eller tidigare 

kunder om en produkt eller ett företag som görs tillgängliga för en mängd människor 

och institutioner via internet (Hennig-Thurau et al, 2004, s.39). 

 
eWOM kommunikation kan alltså ske i alla typer av digitala kanaler, till exempel 

specifikt dedikerade forum eller sociala medier i stort såsom Twitter, Instagram och 

Facebook. Information kring varor och tjänster sprids med hjälp av eWOM 

exponentiellt och till en låg kostnad, samtidigt som kunder lägger en stor vikt vid 

recensioner och kommentarer från andra konsumenter (Lis, 2013, s.129). Således kan 

företag påverka kunders uppfattning och känsla av förtroende gentemot ett företag 

med hjälp av eWOM.  

2.4 Analysmodell och sammanfattning av teori	  

Författarna har i undersökningen valt att utgå från följande analysmodell (s.12) när 

man tittat på de presenterade begreppen. Syftet är att undersöka hur företag inom 

auktionsbranschen jobbar för att bygga förtroende. Enligt presenterad forskning finns 

det ett antal variabler som påverkar kunders förtroende online. I denna uppsats 

kommer fokus ligga i hur företagen jobbar utifrån variablerna Kompetens, Välvilja, 
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Integritet, Varumärke inom ramen för Auktonsbranschen i sin strävan efter att 

påverka kundernas upplevda förtroende.  

Auktionsbranschen avser de externa faktorer från Salo och Karjaluoto (2007) artikel 

vilket bland annat inkluderar konsumenters egenskaper, typ av produkt och service, 

utvecklingen av marknaden ifråga, länder och kultur. I denna undersökning och dess 

modell kopplas Auktionsbranschens specifika egenskaper ihop med McKnight et al 

(2002) definition av förtroende och Eastlick et al (2006) syn på varumärkets påverkan 

av förtroende. 

McKnight et al (2002) delar som tidigare nämnt upp definitionen av förtroende i tre 

aspekter: Kompetens, Välvilja och Integritet. Modellen ämnar till att utifrån dessa tre 

områden se hur företagen i studien jobbar med att bygga förtroende gentemot sina 

kunder, samt vad Auktionsbranschens specifika förutsättningar har för inverkan på 

dessa variabler. Utöver McKnight et al (2002) tre begrepp för att bygga förtroende har 

även Varumärke inkluderats i modellen. Definitionen av Varumärke och dess 

påverkan av Förtroende online är tagen från Eastlick et al (2006) och antas även den 

påverka de tre aspekter McKnight et al (2002) presenterat. 

Modellen bygger sålunda på McKnight et al definition av Förtroende online samt ett 

komplement med Varumärke och Auktionsbranschen som utifrån given teori antas 

påverka de tre aspekterna Kompetens, Välvilja och Integritet. Utöver detta görs en 

kort uppföljning med ett antal kunder för att se om ”Kundens Upplevelse” av 

Förtroende ligger i linje med de av teorin och modellen givna aspekterna.  

Analysmodell. 
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3.0 Metod 	  
I följande avsnitt redovisas den forskningsmetod som har tillämpats för att samla in 

empiriskt material. I detta avsnitt kommer förstudie, urval, deltagare, intervjumetod, 

operationalisering, validitet och reliabilitet att diskuteras. 	  

3.1 Undersökningsmetod	  

Syftet med undersökningen är som tidigare nämnt att få en bild över hur förtroende 

byggs hos aktörer och förmedlare av auktioner inom konst- och auktionsbranschen. 

För att få en så heltäckande bild av marknaden som möjligt har författarna valt att 

genomföra en förklarande studie för att erhålla en bättre insikt i hur de olika 

variablerna förhåller sig till varandra. (Saunders et al., 2012, s.172). Studien 

genomfördes genom en rad semi-strukturerade intervjuer där den intervjuade fick 

möjlighet att utifrån en rad teman och frågor utveckla sina tankar kring 

frågeställningen. (Saunders et al., 2012, s.378).	  

	  
Rent praktiskt har det centrala vid intervjutillfällena varit att få en bild av hur företag 

inom den berörda branschen jobbar för att bygga förtroende i onlinekanaler. För att få 

en så pass heltäckande bild som möjligt intervjuades både personer med insyn över 

deras digitala försäljning på respektive företag, samt fyra konsumenter med erfarenhet 

från köp av konst online. De kunder som intervjuas har som syfte att skapa ett 

komplement till empirin utifrån samma teoretiska ramverk som resterande intervjuade 

företag. Detta bör betraktas som en mycket begränsad sidostudie med en handfull 

intervjuobjekt från en homogen målgrupp som inte kan generaliseras. Därför har 

författarna valt att presentera dessa svar sammanhållet och inte under respektive tema 

i empirin, analysen och resultatet. 	  

3.2 Förstudie	  

För att få en överblick över hur den digitala marknaden för auktioner ser ut idag har 

en explorativ förstudie genomförts. Denna förstudie genomfördes i form av kortare 

intervjuer med två anställda på Barnebys. Syftet med förstudien var att ge författarna 

större kunskap kring vad som är aktuellt i branschen idag och vilka möjligheter och 

utmaningar som finns i digitaliseringen. Förstudien är uppbyggd på ett icke 

slumpmässigt urval vilket är allmänt accepterat vid explorativa undersökningar då 

författarnas förstudie uteslutande hade som avsikt att generera idéer och testa 



	   14	  

frågornas relevans till den kommande större studien (Esaiasson et al., 2012, s.188). 

Frågor och svar från den explorativa förstudien redovisas i appendix på sida 39.	  

3.3 Urval	  

Författarna har i sitt urval av undersökningsobjekt valt att jobba med ändamålsenlig 

selektion. Enligt Saunders et al (2012) lämpar sig denna typ av urval bäst när 

mängden enheter att analysera är liten och författarna själva har möjlighet att välja ut 

de fall de tycker har mest information att delge. Det blir upp till författarna att välja ut 

undersökningsobjekt som står i relation till undersökningens syfte och frågeställning. 

Uppsatsen kan sålunda inte sägas säkerställa några generella slutsatser kring 

branschen i stort. (Saunders et al., 2012, s.287) När författarna genomfört urvalet av 

undersökningsobjekt har man inom ramen för det ändamålsmässiga kravet strävat 

efter ett så heterogent urval som möjligt. En så stor spridning som möjligt i det 

insamlade materialet ger en möjlighet till en mer utvecklad analys av de empiriska 

resultaten (Saunders et al., 2012, s.287). För att uppnå maximal variation inom urvalet 

har författarna försökt alternera typen av undersökningsobjekt för att få en lämplig 

mix, sett till frågeställning (Saunders et al., 2012, s.288). Författarna har därför valt 

företag som ligger i olika faser i sin digitala försäljning samt haft en förmedlare av 

digitala auktioner med i urvalet, Barnebys.	  

3.4 Deltagare	  

Deltagarna som intervjuades bestod av chefer eller anställda med insyn i digital 

försäljning hos respektive företag. Vidare har konsumenter med erfarenhet från 

onlineauktioner intervjuats. Författarna valde deltagare med en chefsfunktion 

eftersom dessa individer sannolikt har en större kunskap och leder det operativa 

arbetet kring ämnet som studerats. Att intervjuerna dessutom bestod av kunder som 

handlat från olika auktionsverk gav en mer heltäckande bild utifrån undersökningens 

frågeställning och syfte. På nästa sida illustreras de företag och kunder som deltagit i 

undersökningen i Tabell 1 och 2. 
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3.5 Intervjumetod	  

Intervjustudien genomfördes efter en semi-strukturerad modell vilket enligt Saunders 

et al (2012) är ett effektivt sätt att genomföra en förklarande studie (Saunders et al., 

2012, s.378). Med tanke på den valda intervjuformen tog författarna fram en 

intervjuguide, vilket är rekommenderat att göra vid denna typ av intervjuer. Syftet 

med en intervjuguide är att se till att intervjuerna har en relevans till undersökningens 

syfte samtidigt som man tillåter ett så naturligt samtal med intervjuobjektet som 

möjligt (Esaiasson et al., 2012, s.264). För att underlätta arbetet med att jämföra och 

analysera datainsamlingen har samma intervjuguide använts vid samtliga intervjuer. 	  

	  
Målet var att alltid genomföra intervjuer på plats med respondenten. Detta gav 

författarna möjlighet att se till att minska missförstånd och feltolkning av de ställda 

frågorna. Författarna har även haft möjlighet att be den intervjuade utveckla sina svar 

om de inte var tillfredsställande (Saunders et al., 2012, s.378). Vid vissa tillfällen har 

Företag	   Verksamhet	   Intervjuperson	   Intervjutillfälle	  
Barnebys	   Marknadsplats 

online	  
Karl Hemansson 
(Marknadschef, 
Europa)	  

28 april 2015, 
Stockholm 	  

Göteborgs 
Auktionsverk	  

Onlineauktioner	   Elisabeth Björnram 
(Marknads-och 
Kommunikationschef)	  

5 maj 2015, Skype	  

Kaplans 
Auktioner	  

Traditionell 
Auktion med 
digital budgivning	  

Michael Kaplan (VD)	   27 april 2015, 
Stockholm	  

Stockholms 
Auktionsverk	  

Traditionell och 
onlineauktioner. 	  

Niclas Forsman (VD)	   8 maj 2015, 
Stockholm	  

Uppsala 
Auktionskamma
re	  

Traditionell och 
onlineauktioner. 	  

Fabian Arnheim-
Olofsson (vVD)	  

7 maj 2015, 
Mail/Telefon	  

Kund	   Auktionshus	   Kanal Intervjutillfälle	  
Axel de Geer	   Bukowskis Market	   Online	   17 maj 2015, 

Uppsala	  
Hanna 
Bäärnhielm	  

Bukowskis Market 
& Lauritz	  

Online/Offline	   17 maj 2015, 
Uppsala	  

Anna Wahlström	   Stockholms 
Auktionsverk	  

Online	   18 maj 2015, 
Stockholm	  

Mats Wigerdal	   Ett stort antal 
auktionshus 	  

Online/Offline	   04 maj 2015, 
Stockholm	  

 Tabell 1 och 2 
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författarna av logistiska skäl tvingats till att genomföra intervjuer via telefon eller 

Skype. Även här har författarna valt att följa samma intervjuguide som vid de vanliga 

intervjuerna. Det finns flera problem med intervjuer via telefon, dels bristen på 

möjlighet att avläsa kroppsspråk men det finns även tendenser till att intervjuaren 

enklare avbryter respondenten (Esaiasson et al., 2012, s.235), någonting författarna 

försökt ta i beaktning. För att underlätta efterhandsarbetet med det insamlade 

materialet har författarna spelat in samtliga intervjuer. 	  

 
Den guide som togs fram till intervjuerna bestod av totalt fem huvudsakliga teman. 

Intervjutillfällets inleddes alltid med en rad uppvärmningsfrågor där syftet var att få 

respondenten att känna sig bekväm i situationen (Esaiasson et al., 2012, s.264). Efter 

de inledande frågorna följde sedan en uppsättning av frågor kopplade till syftet och de 

teoretiska grunderna till uppsatsen. Som avslutning på intervjuerna erbjöds 

respondenten att tillägga eller utveckla om någon fundering väckts under intervjun. 

Frågorna var ofta öppna vilket ledde till att respondenten vid flera tillfällen täckte 

flera av områdena i sitt svar. Detta faktum innebar att risken för medveten styrning av 

intervjun minskade och eventuella påverkanseffekter kunde minimeras (Esaiasson et 

al., 2012, s.235). 	  

3.6 Operationalisering, validitet och reliabilitet	  

Vid den typ av undersökning som genomförts är det av stor vikt att operationalisera 

de teoretiska begreppen för att säkerställa resultatets relevans och trovärdighet. 

Operationalisering avser att fungera som en koppling mellan de teoretiska begreppen 

och de operationella variabler som intervjustudien ämnar till att undersöka (Esaiasson 

et al., 2012, s.55).  

 
Undersökningen är baserad på en rad olika teoretiska teman: Branschen, Kompetens, 

Välvilja, Integritet och Varumärke från McKnight et al, Salo & Karjaluoto samt 

Eastlicks definitioner av förtroende kopplat till e-handel. I tabell 3., på nästkommande 

sida tydliggörs hur dessa begrepp har operationaliserats och översatts till frågor. 	  
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Tema	   Förklaring	   Frågor Företag	   Frågor Kund	  

Branschen	   Den genomsnittliga tillväxten hos de stora 
konstplattformarna online var under år 2014 över 
100 procent enligt Skates årliga rapport. Vidare 
påvisar E-barometern att 8/10 svenskar någon 
gång under det senaste fem åren har konsumerat 
online. Denna utveckling kan kopplas till Salo & 
Karjaluoto (2007) externa faktorer om 
konsumenternas egenskaper och utveckling av 
marknaden. 	  

● Hur ser ni på den växande 
utvecklingen inom 
onlineauktioner för ert 
företag? 

● Hur mycket omsätter ni 
online idag och hur ser ni 
på utvecklingen inom detta 
område? 

● Kan man hos er idag 
genomföra ett helt köp 
online?  

● Hur upplever du 
konstbranschen 
idag? 

● Har du ett 
förtroende för 
konstbranschen i 
stort?  

● Vilka aktörer har 
du handlat ifrån?  

Kompetens	   Kompetens definieras som den upplevda 
expertisen och kunskapen som kunden kan utläsa 
från de som ligger bakom hemsidan (McKnight 
et al, 2002, s.338). Det är för e-handlaren viktigt 
att lyfta fram kompetens inom det specifika 
området och tydliggöra detta för kunden om man 
vill bygga förtroende. McKnight et al (2002) har i 
sin definition av begreppet fokuserat på främst 
vilken grad av expertis kunden upplever att e-
handlaren besitter.  
	  

● Hur jobbar ni för att 
utveckla er digitala 
kompetens?  

● Hur visar ni detta för era 
köpare? 

● Tror du att kunden 
upplever samma 
kompetens i era digitala 
kanaler som i de 
traditionella?  

● Upplever du att det 
företag du 
handlade ifrån 
besitter kompetens 
inom området? 

● Är detta viktigt för 
dig?  

Välvilja 	   Inom denna dimension värderar kunden vad den 
upplever som e-handlarens intentioner, här är det 
viktigt för handlaren att försöka belysa 
trovärdighet. McKnight et al (2002) lyfter fram 
vikten av att kunden ska känna att det inte finns 
någon dold agenda utan att företaget alltid 
kommer sätta kunden i första hand.  	  

● Har ni valt att redovisa 
budhistorik online för att 
visa välvilja gentemot 
kunden? 

● Hur visar ni på den 
digitala plattformen att ni 
strävar efter samma kvalité 
som i den traditionella 
kanalen? 

● Vad är 
anledningen till att 
du valde att köpa 
konsten online?  

● Kände du dig 
trygg med 
föremålets skick 
och kvalité när du 
genomförde 
köpet? 

Integritet 	   Integritet baseras på hur kunden upplever 
hemsidans integritet, moral, kredibilitet och 
pålitlighet (McKnight et al, 2002, s.338). Denna 
dimension påtalar vikten av att som e-handlare 
använda sig av pålitliga och välkända system och 
lösningar för till exempel betalning. McKnight et 
al (2002) baserar även definitionen av integritet 
på tanken att företagen alltid bör agera i enlighet 
med sina löften och avtal gentemot 
konsumenterna. Detta kan i enlighet med Salo & 
Karjaluoto (2007) ses som en intern faktor. 
	  

● Hur visar ni er trovärdiga 
online?  

● Har ni någon form av 
samarbete med tredje part 
vad det gäller betalning 
och liknande? 

● Hur jobbar ni för att 
säkerställa kundens 
personliga uppgifter? 

● Kände du att det 
fanns en 
tillförlitlighet hos 
den aktör du 
konsumerade hos? 

● Uppmärksammade 
du någon tredje 
part vid till 
exempel 
betalning?  

Varumärke 	   Eastlick et al (2006) säger sig styrka ett samband 
mellan ett företags varumärke och det förtroende 
konsumenter känner vid konsumtion online från 
samma företag. Hur jobbar företagen med 
eWOM för att stärka sitt egna varumärke online?  
	  

● Jobbar ni aktivt med att 
utveckla ert varumärke? 

● Hur jobbar ni med sociala 
medier för att stärka ert 
varumärke? 

● Vad baserade du 
ditt val av 
auktionsverk på 
när du handlat 
konst och 
antikviteter? 

Tabell 3. 



	   18	  

Operationaliseringen skapar således en koppling till teorin i intervjuerna vilket 

resulterar i att författarna kan undgå systematiska fel i undersökningen samt en 

försäkran till att studien undersöker det den avser till att undersöka. Ytterligare har 

användningen av samma mätinstrument från operationaliseringen minimerat de 

slumpmässiga eller osystematiska fel som kan uppstå i undersökningen vilket ger en 

högre reliabilitet (Esaiasson et al., 2012, s.63).  

4.0 Empiri	  
I empiriavsnittet presenteras inledningsvis fem intervjuer med representanter från 

konstvärlden. Därefter kommer fyra mindre intervjuer presenteras från kunder som 

har handlat på onlineauktioner. Materialet från aktörerna inom konstbranschen är 

uppdelat på fem teman – branschen, kompetens, välvilja, integritet och varumärke 

där samtliga respondenters syn på dessa olika teman presenteras. Intervjuerna från 

kundens perspektiv har inte haft lika strikta ramar utan författarna har istället 

undersökt kundens erfarenheter och tankar gällande deras köp på en onlineauktion 

utifrån analysmodellen som helhet. 	  

4.1 Branschen	  

Enligt Karl Hermansson (2015) från Barnebys har Sverige idag anammat 

onlineauktioner väl och ligger i detta avseende i framkant i världen. Sverige är enligt 

Hermansson ett föregångsland vad det gäller auktioner online. Fenomen att ha 

auktioner som löper dygnet runt såsom Bukowskis Market finns inte i samma 

utsträckning på andra marknader och Hermansson kan se att andra aktörer nu tar 

inspiration från Bukowskis som onlinekanal. 

	  
Även Göteborgs Auktionsverk upplever att det under de senaste åren har skett en stor 

digitalisering av auktionsbranschen. Elisabeth Björnram (2015) lyfter fram att på 

enbart fem års tid har Göteborgs Auktionsverk själva gått från att till stor del basera 

sin verksamhet på traditionella slag-auktioner till att enbart förrätta auktioner online. I 

takt med att det har skett en digitalisering inom Göteborgs Auktionsverks har 

kundbasen även utvidgats. Björnram upplever att det idag finns ett större åldersspann 

mellan deras kunder men även att det finns en större internationell kundbas.	  
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Michael Kaplan (2015) som är VD för Kaplans Auktioner ser även han att det har 

skett ett kraftigt skifte till den digitala verksamhetskanalen inom företaget. Hos 

Kaplans Auktioner läggs idag över 90 procent av buden på nätet. Michael Kaplan 

förklarar att deras verksamhet rent tekniskt fungerar som vilken e-handel som helst 

med skillnaden att varje vara är unik. 	  

 	  
Världens äldsta auktionsverk, Stockholms Auktionsverk var mycket tidiga med 

auktioner online som en utav de första aktörerna att erbjuda kunder möjligheten att 

lägga bud online kopplat till deras fysiska auktion.  Niclas Forsman (2015) nämnde 

att deras tidiga lansering av denna typ av onlineauktioner resulterade i att kunder inte 

utnyttjade tjänsten till fullo.	  

 	  
“Problemet var att vi gick in för tidigt, det var inte moget vid denna tid. Vi drog oss 

tillbaka då vi ville låta marknaden mogna innan vi återigen lanserade vår tjänst och 

satsade rejält.” (Niclas Forsman, Stockholms Auktionsverk, 2015)	  

 	  
Idag är hela Stockholms Auktionsverks process digitaliserad. Om man jämför med 

många branscher anser Forsman att deras företag och andra aktörer inom sin bransch 

ligger långt framme i sin digitala utveckling. Sett till antal sker en majoritet av 

försäljningen online. Å andra sidan är fortfarande den största delen av Stockholms 

Auktionsverks omsättning koncentrerad till de klassiska auktionerna. Anledningen till 

detta menar Forsman är att så länge de vill vara ett ”fine arts” företag kommer de 

dyraste objekten att klubbas på de traditionella slag-auktionerna.	  

 	  
Vidare ser Niclas Forsman och Michael Kaplan (2015) att införandet av ångerrätt på 

onlineauktioner i enlighet med distansavtalslagen kommer skapa ett nytt klimat på 

marknaden. Niclas Forsman anser att ångerrätten kommer uppskattas av deras kunder. 

Oavsett om det kan skapa ökade fall av returer, kommer auktionsverken i slutändan 

att vinna på detta i form av en ökad säkerhet till kunden. Michael Kaplan ser även att 

ARN:s beslut kan leda till att köparnas ställning kommer att stärkas dock på 

bekostnad av säljarens. Kaplan lyfter fram att auktionsverken har två kunder att 

tillgodose i varje affär, säljaren och köparen. Detta innebär att en ökad säkerhet och 

möjlighet till returer för köparen samtidigt kan skapa en osäkerhet för säljaren då 

pengarna inte kan garanteras inom 14 dagar. Som helhet tror Kaplan att den 
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sammanlagda effekten möjligen blir att konsumenternas ställning som helhet urholkas 

istället för att den ger en stärkande inverkan. 

 	  
Fabian Arnheim-Olofsson (2015) från Uppsala Auktionskammare upplever att kunder 

idag är bekvämare i att konsumera varor ur ett dyrare prissegment online än för några 

år sedan. Uppsala Auktionskammare erbjuder idag möjligheten att lägga bud online 

på alla deras auktioner, dock har Uppsala Auktionskammare valt att inte genomföra 

renodlade digitala auktioner. Istället har företaget tagit ett strategiskt beslut att ha ett 

upplägg med auktioner vid fasta datum men med möjlighet att bjuda online. Detta 

beslut baseras inte på det tidigare omnämnda beslutet från ARN men Fabian 

reflekterar över beslutets inverkan.	  
 	  
“[...]renodlade nätauktioner utan slag-auktioner. De sistnämnda har inte vi vilket ger 

en fördel eftersom vi då inte omfattas av distanshandelslagen. Det finns ingen 

rättspraxis på området, men om man har slag-auktion så omfattas man inte av det 

praxis, rättsläget är alltså oklart[...]” (Fabian Arnhiem-Olofsson, Uppsala 

Auktionskammare, 2015)	  

4.2 Kompetens	  

Barnebys som är en online marknadsplats för auktioner jobbar kontinuerligt för att 

utveckla deras digitala kompetens. Denna aspekt ser Karl Hermansson (2015) som en 

vital del i deras verksamhet då tjänsten till största del utgörs av hemsidan. 

Hermansson nämner att auktionsverken som de listar, på olika sätt jobbar för att skapa 

ett förtroende mot deras kunder digitalt. Barnebys jobbar bland annat med att driva 

bloggar på hemsidan. Dessa inlägg handlar om att få en dynamik på hemsidan där 

kunderna kan läsa om bland annat aktuella nyheter inom konstbranschen och vilka 

konstarrangemang som äger rum. Karl Hermansson berättar att de har mycket 

redaktionellt material på Barnebys hemsida som ämnar till att ge kunden en 

helhetsbild och en trovärdighet gentemot dem som företag. Även Niclas Forsman 

(2015) på Stockholms Auktionsverk pratar om vikten av att förmedla en historia kring 

de objekt som säljs. Forsman nämnde i intervjun att de tekniska och logistiska 

aspekterna som digitaliseringen har medfört redan behärskas inom Stockholms 

Auktionsverk och att de nu måste förmedla den kunskap och expertis som de anställda 

besitter till deras kunder online.	  
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Göteborgs Auktionsverk har i sin digitalisering av auktionsförfarandet valt att jobba 

tillsammans med en tredje part i form av ”Auctionet.com”. Tanken bakom detta har 

varit att fortsatt fokusera på vad som är företagets kärnverksamhet och kompetens.	  

 	  
“Vi är ett av världens absolut äldsta auktionshus. Vår kompetens och vad vi är 

bra på är att värdera och katalogisera föremål, det är där vi är unika. När vi tog 

beslutet att flytta över stora delar av vår verksamhet till digitala kanaler insåg vi 

att det inte var där vår kompetens låg. Vi valde därför att inleda ett samarbete 

med en partner som är betrodd på den digitala auktionsmarknaden som ett sätt 

att visa för våra kunder att vi fortsatt skulle fokusera på det vi gör bäst och 

lämna den digitala biten åt proffsen.” (Elisabeth Björnram, Göteborgs 

Auktionsverk, 2015)	  

 	  
Göteborgs Auktionsverk uppfattar det även som att kunderna har börjat efterfråga 

andra typer av tjänster från dem som företag och har därför anpassat sig något utifrån 

detta. Det inneboende problemet med digitaliseringen i auktionsbranschen är varorna i 

sig. Vill man handla konst och antikviteter är skicket ofta av mycket stor vikt. Därför 

har Göteborgs Auktionsverk valt att fokusera på konditionsrapporter och service via 

telefon och i deras visningsrum för att uppvisa kompetens och ge kunden en känsla av 

trygghet, säger Elisabeth Björnram (2015).	  

4.3 Välvilja	  

Definitionen av välvilja bygger på kundens upplevelse av Goodwill och upplevda 

goda intentioner från e-handlaren. Karl Hermansson (2015) anser att den digitala 

övergången har skett organiskt och tror att mycket av välviljan gentemot onlinekunder 

bottnar i transparens. Nästan samtliga auktionsverk som Barnebys listar, jobbar för att 

skapa en känsla av välvilja mot deras kunder digitalt. Bland annat det faktum att 

kunder inte kan se på varan fysiskt kompenseras med att ha högupplösta bilder, där 

man detaljerat kan se eventuellt slitage och föremålens skick. Vidare listar en del 

auktionsverk på Barnebys budgivningshistorik från tidigare klubbade föremål vilket 

ger kunderna ett mått att gå efter när man är ute efter ett visst föremål. Hermansson 

tror att denna välvilja att redovisa högkvalitativa bilder och äldre historik i slutändan 

resulterar i ett ökat förtroende. Vidare anser Karl Hermansson generellt sett inte att 
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det skiljer sig åt att handla digitalt kontra traditionellt idag förutom undantag hos den 

äldre generationen. 

 	  
”[...] nej det tror jag inte. Möjligtvis inom den äldre generationen som känner sig 

mer trygga och bekanta att gå till det auktionsverk som de alltid har gått till.” (Karl 

Hermansson, Barnebys, 2015)	  

 	  
Att den upplevda välviljan är lika stor som i de klassiska kanalerna tror Hermansson 

handlar om att utvecklingen inom e-handel är så pass långt gången, man är inte lika 

rädd att företag ska stjäla kredituppgifter som i e-handelns begynnelse. Det finns 

sålunda en större tillit inom onlinehandel idag och detta har spridit sig till 

auktionsvärlden.	  

 	  
Kaplans tillvägagångssätt att bygga välvilja till kunden är genom öppenhet. Kaplans 

Auktioner är bland dem enda som låter samtliga resultat på avslutade auktioner ligga 

ute. Man kan på deras hemsida se budhistorik på varje föremål som har sålts de 

senaste 15 åren. Genom kunskap och öppenhet över tid bygger Kaplans Auktioner 

förtroende och i ett försök att minimera falska budgivningar säger Michael Kaplan 

(2015). Kaplans har även alltid fysiska visningar på sina auktioner, med enstaka 

undantag för varor i det billiga segmentet. Kaplans tror inte att auktioner kommer att 

lämna den fysiska kanalen helt och hållet. Anledningen enligt Michael Kaplan är att 

det alltid kommer finnas kunder som vill se varorna i köpprocessen.	  

 	  
Niclas Forsman (2015) anser att den digitala utvecklingen inom konstbranschen har 

gått fortare än vad han från början hade förutspått. Både den yngre generationen och 

den äldre generationen, 40- till 60-talister har anammat onlineauktioner. 

Onlineauktioner är ett auktionsförfarande där kunden kan påverka priset och har 

möjligheten att inhämta underpris och känna trygghet i det säger Forsman.  

	  
Inte heller Uppsala Auktionskammare har jobbat aktivt med att förflytta kunderna 

från den klassiska auktionen till den digitala utan de har snarare jobbat utifrån ett 

bredare perspektiv. Genom att använda sig av betrodda samarbetspartners på den 

digitala marknaden som Barnebys hoppas man nå ut till köpare över hela världen. 

Arnhiem-Olofsson påpekar dock att det är viktigt att lita på kärnverksamheten och att 

det på sikt kommer locka kunder. Fabian Arnhiem-Olofsson menar samtidigt att det 



	   23	  

snarare är objekten i sig och inte varumärket som lockar konsumenterna till köp. 

Därför är det väldigt viktigt för Uppsala Auktionskammare att jobba med sin 

onlinekatalog och sträva efter att vara noggranna i katalogisering och presentation av 

varorna online.	  

4.4 Integritet	  

För att värna om kundernas integritet och utstråla trovärdighet online fokuserar 

Göteborgs Auktionsverk på att bevara sin kärnkompetens. I och med att dem har tagit 

in en tredje part för att utveckla en digital lösning tror man att kunderna känner ett 

ökat förtroende. Erfarenheten hos Göteborgs Auktionsverk säger att det historiskt sett 

starka varumärket och samarbetet med Auctionet skapar en integritet och en upplevd 

trovärdighet som gör det enkelt för kunderna att välja det digitala alternativet säger 

Elisabeth Björnram (2015).	  

	  
Samtliga intervjuade auktionsverk anser att man inte behöver en stämpel från tredje 

part som påvisar trovärdighet och integritet. Dessa stämplar kan exempelvis vara 

aktörer som WebTrust, eTrust och Trustpilot. Anledningen till detta är att många av 

de intervjuade aktörerna har varit verksamma många decennier och anser att det egna 

ryktet istället väger upp. Michael Kaplan formulerade sig:	  

 	  
”Vi har övervägt att använda oss av trygg e-handel och kreditvärdighet. Men vi har 

valt att strunta i det där, vi är ett familjeföretag som hållit på i 30-40 år. Å andra 

sidan använder vi annonsering på trovärdiga kanaler som Dagens Industri och 

Svenska Dagbladet, dvs. kanaler som bringar trovärdighet.” (Michael Kaplan, 

Kaplans Auktioner, 2015)	  

 	  
Integritet är även något som Stockholms Auktionsverk lägger stor vikt i att förmedla 

till sina kunder på köp- och säljsidan. Företaget har som policy att göra en 

kreditupplysning för varje ny kund som skapar ett konto online. Detta är något som 

man inte ser hos de andra aktörerna. Anledningen till att Stockholms Auktionsverk 

har valt att införa denna policy är för att skapa en säkerhet gentemot sina kunder samt 

minska osäkerheten kring budgivningar online i synnerhet då Stockholms 

Auktionsverk vissa fall kan ha föremål med ett utropspris på 30 000 till 50 000 kronor 

på deras onlineauktioner.	  
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Uppsala Auktionskammare nämner även att de på olika sätt arbetar för att öka 

kundens integritet. Gällande betalning har de ett system med referensnummer och 

betalning via plusgiro ett säkert och betrott system som Fabian Arnheim-Olofsson 

(2015) tror skapar en trygghet för kunderna vid genomförda köp.	  

4.5 Varumärke	  

Pontus Silfverstolpe är en av grundarna till Barnebys. Silfverstolpe har en lång 

bakgrund i konstvärlden både inom branschen och utåt sett då han bland annat har 

varit programledare i Antikdeckarna på TV4.  Att Barnebys ytterligare har kunnat 

knyta till sig flera av de marknadsledande aktörerna som Sothebys och Bukowskis till 

deras hemsida har bidragit till verksamhetens goda varumärke och renommé säger 

Karl Hermansson (2015). Vidare nämner Hermansson att tiden har en stark koppling 

till varumärket för Barnebys. Ju längre Barnebys existerar desto mer kommer 

trovärdigheten att öka. I början trodde många att Barnebys var en dagslända inom 

konstbranschen, men efter fyra år har företaget vuxit både nationellt och 

internationellt och skapat en god kundbas.	  

	  
Tidsaspekten som Hermansson nämner ser även Niclas Forsman som en korrelation 

till varumärkesbyggande. För att motivera den avgift auktionsverken tar ut måste de få 

kunderna att uppleva en trygghet. Niclas Forsman nämner att många i Sverige och 

även internationellt förmodligen upplever en trygghet i just Stockholms Auktionsverks 

tradition, att huset har funnits i så många hundra år som det faktiskt har. Det blir som 

en del av varumärket och en trygghet till deras kunder. 	  

 	  
“[...] har vi funnits i över 300 år så är det inte av så stor risk att vi 

försvinner från marknaden imorgon.” (Niclas Forsman, Stockholms 

Auktionsverk, 2015)	  

	  
Samtidigt tror Niclas Forsman att rekommendationer från tidigare kunder på 

auktionshuset är av stor vikt vid varumärkesbyggande. Att kunder positiva ordalag 

nämner Stockholms Auktionsverk på sociala medier som Instagram och Facebook tror 

Forsman ger mer slagkraft än den interna marknadsföring som de förmedlar. Enligt 

Forsman är sociala medier ett verktyg som kommer bli allt viktigare för att profilera 

företaget samt fungera som inspirationskälla och informationsplats gentemot deras 

kunder. Idag jobbar Stockholms Auktionsverk med en genomtänkt strategi där 
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Facebook har ett informativt syfte direkt till kund medan Instagram fungerar som en 

inspirationskälla. Tanken bakom detta är att sprida och informera om Stockholms 

Auktionsverk verksamhet i stort men även ge föremålen en kontext och belysa 

företagets kompetens. Forsman ser även att de anställda och deras närvaro på sociala 

medier likväl påverkar kundens uppfattning. 

Michael Kaplan (2015) underströk under intervjun att utvecklingen av deras hemsida 

är något som företaget lägger stort fokus på både tids- och kostnadsmässigt. För att 

närma sig kunden ytterligare har Kaplans anställt en person som på heltid jobbar med 

sociala medier, kontakt med kunder och andra intressenter. En ny metod för företaget 

att nå ut till kunder. Kaplans hemsida har sedan länge varit en självklarhet ur ett 

marknadsföringsperspektiv och man försöker hela tiden förbättra standarden på 

hemsidan för att göra den snabbare och underlätta kundernas navigation. Michael 

Kaplan tror att utvecklingen inom sociala medier inte är begränsad till en specifik 

målgrupp utan att alla kundgrupper finns på de digitala plattformarna vilket ställer 

nya krav på Kaplans att finnas på plats och nå ut med sin kompetens. 

”Det tänket som de unga har, det sprider sig till alla generationer. Därför har vi 

börjat satsa så mycket på sociala medier, vi inser att även gammelfarmor vistas i 

dessa kanaler. Man måste våga ompröva.” (Michael Kaplan, Kaplans Auktioner, 

2015) 

4.6 Kundens Perspektiv – Onlineauktioner	  

De kunder som intervjuades i denna studie har ett starkt förtroende till konstbranschen 

i stort. Generellt sett lyfter de intervjuade personerna fram varumärket hos 

auktionsverken som en avgörande aspekt, i den mening att samtliga konsumerar hos 

aktörer som de har hört talas om och känner till sen tidigare.  

 
Axel De Geer menar att eftersom auktioner som modell består av olika köpare som 

lägger bud på ett objekt, där varje enskild köpare har sin egen uppfattning och åsikt 

om hur mycket ett objekt är värt skapas en känsla av kontroll. Vidare menar De Geer 

att ett utropspris och det faktum att en del auktionsverk listar budhistorik på liknande 

föremål ger honom som kund en uppfattning om hur mycket objektet är värt.	  
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Axel De Geer tror att det säkerligen förekommer förfalskningar men att han känner 

sig trygg mot detta hos välkända auktionsverk som Bukowskis och Stockholms 

Auktion. Hanna Bäärnhielm har både handlat hos äldre auktionsverk som Bukowskis 

och det relativt unga auktionshuset ”Lauritz.com”. Bäärnhielm kände en viss skepsis 

första gången hon handlade en tavla hos Lauritz för drygt två år sedan. Anledningen 

till detta var att tavlan kom från ett auktionsverk i Tyskland där transportkostnaden 

skulle utgöra en stor del av det totala priset samt en relativt lång leveranstid, men att 

rekommendationer från vänner övervägde det initiala tvivlet. Det som Hanna 

Bäärnhielm dock tyckte var positivt hos Lauritz var just deras transparens gällande 

avgifterna. Lauritz visar alltid en totalkostnad på nästa bud kunden gör, som objektets 

kostnad, köpprovision och klubbavgift. Hanna Bäärnhielm har inte sett att varken 

Stockholms Auktionsverk eller Bukowskis Market redovisar en totalkostnad för det 

bud hon gör hos dem, vilken även poängteras av Anna Wahlström som har handlat på 

Stockholms Auktionsverk.	  

 	  
”[...]Att den totala kostnaden inte var redovisad i form av en klubbavgift blev jag 

faktiskt lite förvånad över när jag handlade, men det gjorde mig inte för mycket. 

Däremot tycker jag att sådant ska redovisas klart och tydligt.” (Anna Wahlström, 

2015)	  

	  
Antikhandlaren Mats Wigerdal som bland annat säljer möbler och lampor från 1930-

1970-talet har gjort många köp på onlineauktioner. Wigerdal anser att det finns 

onlineauktioner som inte visar föremålens skick på ett korrekt sätt. Wigerdal har köpt 

varor med slitage som inte har varit korrekt speglat i de bilder som visats. Å andra 

sidan nämnde Anna Wahlström att hon har erhållit objekt med bättre skick än vad hon 

hade förväntat sig utifrån de bilder som låg till grund för bedömningen.	  

5.0 Analys	  
I avsnittet nedan presenteras en analys av det insamlade material som författarna har 

tagit fram. Denna analys kommer att utgå från den analysmodell som redogjordes i 

avsnitt 2.4, på s. 12. Huvuduppgiften är att besvara frågeställningen, hur aktörer 

inom auktionsbranschen bygger förtroende till kunder och hur kunderna ifråga 

uppfattar detta arbete genom linsen av analysmodellen. 
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5.1 Branschens uppbyggnad	  

Niclas Forsman (2015) nämnde i intervjun att Stockholms Auktionsverks tidiga 

lansering av onlineauktioner hölls tillbaka då kunderna inte var mogna att ta till sig 

den nya tekniken. Idag har dock denna funktion blivit vedertagen där kunder mellan 

25-40 års ålder är det dominerande kundsegmentet sett till Barnebys siffror. En 

förklaring till detta kan ses i överenstämmelse med Salo och Karjaluoto interna och 

externa faktorer (2007). De externa faktorerna, utvecklingen av marknaden, är idag 

mogen sett till onlineauktioner i Sverige. Vidare ser Salo och Karjaluoto (2007) att 

länder och kulturer skiljer sig på hur kunder upplever förtroende online. Enligt Karl 

Hermansson från Barnebys är Sverige ett föregångsland vad det gäller auktioner 

online. Både aktörer och kunder ligger i framkant sett till andra länder, i att 

konsumenten i Sverige har en hög grad av acceptans och tillit till aktörer på internet. 

Karl Hermansson på Barnebys ser även en trend att fler auktionsverk listar sina objekt 

med mer detaljerade bilder på skick och eventuellt slitage. Dessa interna faktorer 

(Salo och Karjaluoto, 2007) är något som auktionsverken bör jobba med för att 

ytterligare bygga förtroende till konsumenten online och branschen i stort. Om 

kunden får en komplett bild utav föremålen från auktionerna online skapas en större 

öppenhet, vilket i sin tur ger en större välvilja och förtroende.  

Kopplat till marknaden som en extern faktor (Salo och Karjaluoto, 2007) kommer det 

nya utlåtandet från ARN påverka branschen i stort. Å ena sidan påstår Niclas Forsman 

(2015) att det kommer bidra till ett ökat förtroende för kunden i helhet. Å andra sidan 

tror Michael Kaplan (2015) att den sammanlagda effekten till kunden kan komma att 

urholkas på grund utav säljarens osäkerhet vad det gäller betalning efter deras föremål 

blivit klubbade.	  

5.2 Kompetens 	  

För att bygga ett förtroende gentemot kunder online är det av stor vikt att förmedla en 

känsla av kompetens till kunderna (McKnight et al, 2002). Hur detta genomförs 

specifikt för de olika företagen inom auktionsvärlden har visat skilja sig åt. Samtliga 

företag har tagit fram olika metoder och strategier med syftet att nå ut med den interna 

kompetensen till kunderna. Ett direkt sätt för företagen att lyfta fram sin kompetens 

online är genom att publicera redaktionellt material som inte direkt är kopplat till 

auktionerna i sig. Här jobbar framförallt Barnebys aktivt med bloggar inom olika 
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områden av konst- och antikvitetsvärlden för att skapa en känsla av kompetens och 

marknadsinsyn, vilket i sin tur skapar en ökad känsla av kompetens hos konsumenten 

enligt McKnight et al (2002). Niclas Forsman (2015) pratar om vikten av att förmedla 

en historia kring de objekt som säljs. Auktionsverken måste förmedla den kunskap 

och expertis som de anställda besitter till deras kunder online. Forsman anser att om 

man exempelvis skall sälja en byrå från en viss epok, bör detta objekt fyllas med 

historia från denna tid för att väcka ett intresse. Detta ger kunden ett kulturellt kapital 

och i slutändan ett mervärde som är av stor vikt för många kunder till Stockholms 

Auktionsverk.  

 
Flera av de intervjuade har berört ämnet med historieskapande runt objekten och att 

det som tidigare skedde i auktionssalen nu även har förflyttas till de digitala 

kanalerna. Här nämner flera att sociala medier i framtiden kommer vara en viktig 

aspekt. I princip alla aktörerna jobbar redan på ett eller annat sätt med detta i sociala 

medier, vilket kan ses som en metod för att lyfta fram den egna kompetensen. Detta 

samstämmer med McKnight et al (2002) när det gäller att redovisa kompetensen för 

att ge ett ökat förtroende hos kunder vid den digitala försäljningen. Här kan eWOM 

(Lis, 2013) ses som en nyckel. Att aktivt delta i samtal och interaktion med kunder 

online kan vara ett sätt att organiskt sprida den interna kompetensen hos företaget ut 

till kund. 

5.3 Välvilja	  

Välvilja har inom detta arbete definierats som kundens upplevelse av mottaglighet 

och goodwill hos e-handlaren (McKnight et al, 2002). Inom denna dimension värderar 

kunden vad den upplever som e-handlarens intentioner. Här är det viktigt för 

handlaren att belysa trovärdighet. Efter att ha samlat in empirisk data från aktörer 

inom konstbranschen har författarna sett att öppenhet är något som företagen främst 

jobbar med för att bygga välvilja gentemot kunden.  Bland annat att Kaplans 

auktioner jobbar aktivt med just öppenhet. Genom att presentera statistik över bud och 

slutpriser på samtliga auktioner sen 15 år tillbaka tror Michael Kaplan (2015) att 

kunderna kommer uppleva en välvilja från Kaplans sida och i förlängningen ett ökat 

förtroende. Även Karl Hermansson (2015) från Barnebys lyfter fram öppenhet som en 

nyckel när det gäller att bygga välvilja. Kopplat till det teoretiska ramverk som 

tidigare presenterats ligger detta arbete i linje med McKnight et al (2002) syn på att 
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välvilja och i förlängningen ett ökat förtroende i förhållande till en aktör byggs med 

hjälp av en känsla av goodwill gentemot konsumenten från e-handlaren. 

 
Att övertyga de traditionella och i många fall äldre kunderna att konsumera online 

istället för på klassiska auktioner, har inte heller det varit något större problem för de 

undersökta företagen. De intervjuade företagen tror, som tidigare nämnts, att detta kan 

bero på den utvecklade marknaden gör att konsumenter känner sig trygga att handla 

online vilket Salo och Karjaluoto (2007) berör. Samtidigt kan man även se att flera av 

företagen har utvecklat tekniker för att visa högkvalitativa bilder och 

konditionsrapporter som ett sätt att värna om kunden och underlätta överflyttningen 

till den nya kanalen. Göteborgs Auktionsverk lyfter fram denna aspekt som någonting 

viktigt i kundrelationen och belyser att en god service gentemot kunden blir allt 

viktigare i och med digitaliseringen. 	  

5.4 Integritet 	  

När det gäller att uppvisa en integritet gentemot kunderna skiljer sig 

auktionsbranschen något från många andra branscher som digitaliserat sin försäljning.  

Salo och Karjaluoto (2007) påtalar det faktum att användandet av tredjeparts licenser 

kan vara ett sätt för företag att skapa en ökad känsla av integritet och trovärdighet 

gentemot konsumenten. I den empiriska undersökningen av branschen framgår det att 

ingen utav de tillfrågade auktionshusen använder sig av denna typ av lösningar annat 

än vid betalningar, motiven bakom detta skiljer sig något åt. Michael Kaplan (2015) 

tror inte att det är av så stor vikt för konsumenterna att se dessa intyg, utan man 

förlitar sig istället på det starka varumärket och tron till att kunder sen 30-40 år 

tillbaka kommer ha ett fortsatt förtroende trots den nya kanalen och i detta fall se 

Kaplans historia som en garanti för integritet. Även Göteborgs Auktionsverk 

resonerar i liknande banor när de snarare förlitar sig på deras historia än tredjeparts 

lösningar. En anledning till detta resultat är att majoriteten av denna studies 

intervjuobjekt har varit verksamma inom konstbranschen i upp till flera hundra år.  

Denna syn går hand i hand med den som presenteras av Eastlick et al (2007), de 

starka varumärkena ger kunderna en högre upplevd känsla av integritet och förtroende 

gentemot auktionshusen och kan i detta fall spela ut eventuella tredjeparts licensers 

roll. Dock har författarna kunnat se att företaget Barnebys som grundades år 2011 har 

genererat en större integritet och förtroende till kunden med hjälp av att lista erkända 



	   30	  

och anrika auktionsverk, vilket Salo och Karjaluoto (2007) betonar i deras artikel. Att 

Barnebys just har kunnat knyta till sig flera av de marknadsledande aktörerna som 

Sothebys och Bukowskis på deras hemsida har enligt Karl Hermansson bidragit till 

verksamhetens goda varumärke och renommé.	  

	  
En problematik med budgivning vid auktioner är att säljaren måste kunna garanteras 

sina pengar. Stockholms Auktionsverk är det enda företag som kräver en 

kreditupplysning när kunder registrerar ett konto på deras hemsida. Anledningen till 

detta är att inga komplikationer skall inträffa när en säljare har fått sin vara såld och 

där köparen ifråga inte kan betala för objektet. Eftersom Stockholms Auktionsverk 

har föremål som sträcker sig upp till 50 000 kronor i värde på deras onlineauktioner 

ser även Niclas Forsman (2015) att denna policy är av stor vikt för deras kunder. 

Övriga auktionsverk som intervjuats har under insamlingstillfället inte reflekterat över 

den eventuella risk som finns kopplad till att inte ha kännedom kring vilka som 

registrerat sig. 	  

5.5 Varumärke 

Gemensamt för de intervjuade företagen är att de tror att den kompetens kunderna 

upplever när de besöker respektive auktionshus starkt är kopplat till de i många fall 

traditionella och anrika varumärkena. Detta tror företagen spelar in i kundernas 

upplevelse av förtroende även vid digital försäljning, ett samband som enligt både 

McKnight et al (2002) och Eastlick et al (2006) verkar kunna bekräftas.  

 
Det stora hindret för konstbranschen är att kunden inte fysisk kan se föremålen som 

de budar på. Ett välkänt och pålitligt varumärke kan dock kompensera denna nackdel 

vilket i enlighet med Salo och Karjaluoto (2007) kan fungera som en försäkran av 

produktens kvalitet. Detta är en uppfattning som till vis mån bekräftas av Eastlick et 

al (2006) att ett starkt varumärke påverkar kundernas känsla av förtroende online. I 

den empiriska undersökningen framkommer det att företagen jobbar med flera olika 

metoder för att utveckla och framhäva sina respektive varumärken. Sociala medier har 

kommit att bli en nyckel i att förstärka varumärket. Flera av de intervjuade företagen 

satsar idag på att utveckla deras närvaro i sociala medier. Kaplans Auktioner har 

under våren 2015 anställt en person som på heltid jobbar med denna bit och även 

Stockholms Auktionsverk har medvetna strategier för att nå ut i sociala medier. 
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Denna typ av arbete kan ses som försök att påverka och styra eWOM (Lis, 2013). 

Idag är en stor del av kommunikationen mellan handlare och köpare av konst 

förflyttad från auktionsrummen till onlinekanaler. Enligt Salo och Karjaluoto (2007) 

har traditionell WOM större inverkan på kunders attityder än någon form av 

marknadsföring från företag. Att flera av företagen i undersökningen tar steg för att 

utveckla sin närvaro i sociala medier och själva lyfter vikten av att närvara i de 

kanaler som kunderna befinner sig befäster vikten av eWOM (Lis, 2013) som en 

påverkansfaktor gentemot företagens varumärken. 

5.6 Sammanfattning av analys med koppling till analysmodell	  

Vid en sammanfattning av analysen är somliga aspekter extra relevanta att lyfta fram. 

Det är tydligt att alla de intervjuade företagen mer eller mindre jobbar med förtroende 

utifrån de fyra aspekterna Kompetens, Välvilja, Integritet och Varumärke kopplat till 

Branschen i stort. Vad det gäller branschens utveckling är samtliga aktörer överens 

om att den digitala försäljningen är väl utvecklad och en naturlig del av branschen 

idag. Anledningen till detta tros av flera av de intervjuade bero på att kunderna sedan 

tidigare har en stor digital vana, vilket samstämmer med Salo och Karjaluoto (2007) 

teori om externa faktorer såtillvida att marknaden idag är utvecklad inom denna 

bransch.  

           

I frågan om kompetens lyfter flera av de undersökta företagen fram att det är viktigt 

för kunden att uppleva kompetens även online. Företagen använder flera olika 

metoder för att framhäva sin kompetens. Barnebys till exempel jobbar med 

Analysmodell. 
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redaktionellt material vilket kan vara ett sätt att i enlighet med McKnigt et al (2002) 

visualisera kompetensen för kunderna. Vad det gäller att uppvisa en välvilja gentemot 

kunderna jobbar dock de flesta av företagen med öppenhet som huvudsaklig metod. 

Ett exempel på detta är Kaplans som på hemsidan visar statistik och prisuppgifter från 

tidigare försäljning. I frågan om integritet skiljer sig företagen inom 

auktionsbranschen något från i den teoretiska bakgrunden presenterade metoder. 

Istället för att använda sig av olika typer av licenser och intyg förlitar sig istället 

företagen inom auktionsbranschen i mångt och mycket på de egna varumärkena. 

Beträffande varumärke jobbar auktionshusen i det stora hela enligt de tankar som 

Eastlick et al (2006) presenterar, det finns en stor tilltro till att de egna varumärkena 

ingjuter förtroende oavsett vilken kanal försäljningen sker i. Utifrån denna 

undersökning kan varumärket ses som en central aspekt till en ökad upplevelse av 

kompetens, välvilja och integritet vilket i längden påverkar det hos kunden upplevda 

förtroendet. Denna syn bekräftas även till viss mån av de kunder som intervjuats i 

studien. Kunderna lyfter fram att varumärket styrt vilket företag de valt att konsumera 

ifrån.  

6.0 Diskussion	  
I detta avsnitt redovisar författarna en diskussion kring studiens analys för att 

understryka de resonemang och funderingar som har uppkommit bortom den 

teoretiska analysen. 	  

6.1 Hur branschens varumärkesbyggnad påverkar kundens förtroende	  

Utifrån den empiri som har tagits fram har författarna uppmärksammat att det 

vanligaste verktyget för auktionshusen att bygga och förmedla förtroende vid 

onlineauktioner har varit att belysa aktörens varumärke. Författarna tror detta beror på 

flera olika anledningar. Först och främst har majoriteten av de undersökta aktörerna 

en lång historisk bakgrund. Vidare tangerar och berör varumärket de andra 

förtroendefaktorerna som också har studerats i denna undersökning. Exempel på detta 

är de intervjuade auktionsverkens kompetens och expertis att värdera objekt har 

skapat ett gott varumärke gentemot kunden. Eftersom just dessa auktionsverk i 

allmänhet besitter mer expertis om ett föremåls bakgrund, historia och värde 

tillhandahåller auktionsverken en kunskap till kunden vilket kan stärka varumärket.	  
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Författarna ser att ett starkt varumärke ständigt bör utvecklas, oavsett om ett företag 

har en historia som sträcker sig flera sekel bak i tiden eller bara är ett par år gammalt. 

Hur auktionsverken skall bibehålla ett varumärkes anseende rent specifikt är utanför 

författarnas ramar på grund av en begränsad praktisk erfarenhet och insyn i 

branschen, dock ser författarna en varumärkes aspekt som auktionsverken bör ha i 

åtanke. Varumärket är ett paraplybegrepp för de resterande faktorer som bidrar till ett 

ökat förtroende. Således tror författarna att om en ökning av exempelvis transparens 

uppfylls kommer detta att resultera i ett starkare varumärke, vilket i sin tur kommer ge 

ett totalt sett ökat förtroende.  

6.2 Vikten av sociala medier  

Samtliga av de intervjuade företagen har lyft fram sociala medier, Facebook och 

Instagram som nyckelaspekter för att lyckas online. Detta är inte bara tomma ord utan 

författarna kan se att flera av de intervjuade företagen genomfört eller ligger i 

planeringsfasen till att genomföra satsningar i sociala medier. 

 
Den traditionella auktionsformen med försäljningar på fasta datum i auktionsverkens 

egna lokaler har av alla de intervjuade beskrivits som en social händelse. I många fall 

drar auktionen till sig kunder som från en början är ute efter den sociala aspekten 

snarare än konsumtion i sig. En nyckelfråga för företagen att ta med sig är hur denna 

typ av upplevelse ska kunna förmedlas i de nya kanalerna. Här kan sociala medier 

vara en nyckel. Niclas Forsman tar upp ”Talking Piece”, föremål vars historia och 

kontext skapar ett ökat värde. Genom de nya kanalerna får företagen en möjlighet att 

enklare nå ut med den här typen av historier till en större mängd människor. Har man 

dessutom teorierna kring eWOM i åtanke kan man anta att kommunikation med 

kunder i sociala medier får en spridning som sträcker sig långt utanför det 

traditionella auktionsrummet. 

 
Arbetet i sociala medier kan då påverka flera av de variabler som presenterats i 

undersökningsmodellen. Att ytterligare sprida företagets kunskap och expertis inom 

området kan på sikt förmodligen leda till att kunder upplever en ökad känsla av 

kompetens hos auktionsverken. Samtidigt kan en ökad interaktion med kunder antas 

öka den från företaget upplevda välviljan. Den totala effekten blir förmodligen en 

ökad grad av förtroende gentemot företagen. Dessutom tror författarna att 
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användandet av sociala medier kan vara en enkel metod för att nå ut till nya kunder 

och på så sätt bredda och utveckla de egna varumärkena.  

6.3 Hur kommer ARN:s utlåtande påverka auktionsverkens förtroende?	  

Som tidigare nämnts har ARN:s uttalande fått både positiv och negativ kritik från 

intervjuobjekten. Michael Kaplan (2015) tror utlåtandet totalt sett kommer försvaga 

konsumentens position. I och med returrätten kan man nu frångå lagda bud vilket kan 

leda till att säljarens ställning försvagas när köparen undviker att hämta ut de objekt 

som har vunnits på auktionen. Eftersom auktionsverken både har säljaren och köparen 

som kund anser författarna att det är värt en diskussion huruvida ARN:s utlåtande 

totalt sett kommer försvaga konsumentens ställning eller inte.  

 
Niclas Forsman (2015) på Stockholms Auktionsverk tror inte att kundernas ställning i 

helhet kommer försvagas i och med den nya tillämpningen av lagstiftningen. Forsman 

ser att det nya utlåtandet från ARN är lika applicerbart inom onlineauktioner som att 

exempelvis handla kläder på nätet. Forsman har en syn på att onlineauktioner skall 

vara lika underhållande och spännande som att köpa vilken produkt som helst på 

internet. I och med detta kommer en del kunder att få hem sitt objekt från ett 

auktionshus och vara nöjda med köpet medan andra kunder vill ångra sig vilket 

kommer resultera i fler returärenden.  

 
Frågan kvarstår då om den totala effekten av ARN:s utlåtande på sikt kommer skapa 

ett större förtroende till kunden och följaktligen ge en större omsättning eller inte. 

Författarna tror Kaplan har rätt i det avseende att säljaren kommer få en ökad risk att 

inte bli garanterade pengar för de objekt som sålts samt att säljaren kan få räkna med 

att få pengarna senare än tidigare förväntat. Samtidigt kan denna trygghet som ARN 

ger till köparen potentiellt bidra till att allt fler börjar buda på de objekt som finns ute 

på onlineauktionerna, vilket i slutändan kan ge säljaren en högre ersättning. Eftersom 

denna uppsats primärt har fokuserat på hur auktionsverk kan bygga förtroende till 

köparen har författarna inte i första hand fokuserat på säljande part hos 

auktionsverken. Utifrån ett sådant perspektiv får frågan om ARN:s utlåtande precis 

som Michael Kaplans resonerar en annan implikation. För auktionshusen blir det en 

värdering kring hur högt man ska väga säljande och köpande part mot varandra när 

man tar ställning i denna fråga.  
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Den returrätt som ARN har inrättat bottnar i problem som har uppkommit inom 

onlineauktioner, exempelvis felaktiga och förskönade bilder på objekt. Denna 

osäkerhet tror författarna kommer att minska med hjälp av returrätter, men även vilket 

är av större vikt, kommer bidra till att auktionshusen eventuellt kommer redovisa mer 

noggranna och korrekta bilder på objektens skick. Således tror författarna att ARN:s 

utlåtande kommer öka auktionsverkens välvilja och transparens vilket kommer skapa 

ett ökat tillit och förtroende från kundens sida. 

7.0 Slutsats och förslag på framtida forskning	  
I det avslutande avsnittet presenteras en slutsats kring det insamlade materialet och 

studiens bidrag till empirin och teorin presenteras. Utöver detta ges förslag på 

möjliga infallsvinklar på framtida forskning inom området. 

7.1 Slutsats	  

Syftet med denna uppsats har varit att besvara frågan: ”Hur jobbar företagen inom 

auktionsbranschen för att bygga Förtroende gentemot sina kunder vid auktioner 

online?”. Efter att en kvalitativ undersökning av fem svenska auktionsverk 

genomförts kan författarna konstatera att:  

 
- Företagen jobbar med samtliga aspekter som presenteras i analysmodellen för 

att bygga förtroende. 

- Företagen jobbar främst med varumärket som verktyg för att skapa ett ökat 

förtroende. 

- Företagens Varumärke kan ses som en nyckel till en ökad upplevelse av 

Kompetens, Välvilja och Integritet vilket i längden påverkar det hos kunden 

upplevda förtroendet. 

 
Det teoretiska bidraget från denna uppsats bygger på förståelsen för begreppet 

förtroende utifrån de givna teoretiska ramarna och de specifika omständigheterna som 

råder på auktionsmarknaden, där varumärket ses som en nyckelfaktor för att bygga 

förtroende. Vidare ser författarna denna uppsats som ett empiriskt bidrag i form av en 

möjlighet till insikt för auktionsverken. Arbetet kan ligga till grund för framtida 

strategier vad det gäller att bygga förtroende gentemot kunder i digitala kanaler.  



	   36	  

7.2 Studiens begränsningar	  

Syftet med studien har varit att undersöka svenska auktionsverk och hur dessa aktörer 

bygger förtroende hos konsumenten gällande onlineauktioner. Då onlineauktioner 

förekommer i många branscher, former och avseenden vill författarna poängtera att 

denna studie uteslutande gäller förhållanden beträffande konstbranschen. Om de ovan 

nämnda faktorerna påverkar onlineauktioner i andra branscher drar författarna inga 

slutsatser om i denna undersökning.  

 
Vidare är författarna även väl medvetna om att det finns begränsningar till vilken grad 

slutsatsen i uppsatsen kan appliceras på hela konstbranschen i stort. Då författarna har 

använt ett ändamålsenligt urval och bortsett från ett slumpmässigt urval har 

möjligheterna att dra några allmänna slutsatser begränsats. Eftersom de intervjuade 

auktionsverken är erkända och stora aktörer inom branschen tror författarna att deras 

tillvägagångssätt i att bygga förtroende till kunden kan skilja sig ifrån de mindre 

aktörerna. Att endast en utvald person har intervjuats från varje aktör har begränsat 

författarna från att säkerställa hur auktionsverken egentligen behandlar förtroende 

kopplat till onlineauktioner. Författarna finner dock ett stort förtroende i de 

intervjuades svar då intervjuobjekten har en hög befattning och betydelse inom 

auktionsbranschen och auktionsverken.  

7.3 Förslag på framtida forskning	  

Vid en eventuell framtida studie vore det intressant att se om det finns andra aspekter 

företagen använder sig av i sitt arbete, eller om det finns en skillnad i hur högt till 

exempel varumärket värderas inom auktionsbranschen jämfört med andra branscher.  

 
En annan intressant infallsvinkel på ämnesområdet vore att genomföra en kvantitativ 

studie med kunder till auktionshusen. Den begränsade uppföljningsstudie som 

genomförts i denna undersökning pekar mot att kunderna i sitt förtroende gentemot de 

olika auktionshusen kraftigt påverkas av varumärken. Att genomföra en större studie 

med syftet att undersöka vilka variabler kunder i auktionsbranschen värderar högst 

vid konsumtion kopplat till förtroende skulle tillföra både vetenskapen och 

näringslivet intressanta infall. Kopplat till en studie av denna typ vore det även av 

intresse att närmare undersöka eWOM:s betydelse och hur kommunikation i sociala 

medier kan utveckla och skapa nya möjligheter för auktionsbranschen.  
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Appendix	  

Explorativ förstudie	  

Resultatet från den explorativa förstudien visade på att det inom konstbranschen 

förekommer en ökad grad av digitalisering och att denna utveckling har medfört nya 

möjligheter men även problem.  De två anställda på Barnebys uttryckte att det finns 

svårigheter för äldre auktionshus att etablera sig online men också för nya digitala 

aktörer som försöker matcha de gamla anrika varumärken som länge funnits på 

marknaden.  

	  
 

 

 

 

Johanna Juhl (Försäljningschef, Barnebys Sverige)	  

1. Onlineauktioner har resulterat i att en yngre generation konsumenter hittat till 

branschen och påverkar vår verksamhet.	  

2. Eftersom vi listar samtliga auktioner (även de som inte betalar oss) har vi tydligt 

utvecklat vår användarbas, vi ser en stor ökning av användare online. En stor mängd 

konsumenter går genom oss för att hitta digitala auktioner av konst. 	  

3. Att man inte kan se objekten framför sig. Å andra sidan kan man se att den yngre 

generationen primärt köper konst online än på traditionella auktionshus. Jag har 

vänner som inte visste att man kunde delta på vissa typer av traditionella auktioner, 

utan denna kanal ser många som att det bara är en viss typ av människor som deltar i.	  

Karl Hermansson (Marknadschef, Barnebys Europa)	  

1.  Vi kan se att marknaden för konst online har ökat explosionsartat både gällande 

försäljning och intresse bland framförallt målgruppen 25-40 år de senaste åren. 	  

2. Den har utvecklats markant. Vi ser exempel på hur det relativt nystartade online 

auktionsföretaget Lauritz har köpt upp det anrika auktionshuset Stockholms 

Auktionsverk. Vidare exempel på detta kan vi se ett samarbete mellan Ebays och 

Sothebys. Denna trend att skapa synergier mellan traditionella och digitala kanaler är 

något vi ser mycket utav idag.	  

3. Oundvikliga hinder är de facto att kunder inte kan granska objekt helt och hållet.	  

Frågor	   	  
1.	   Hur ser branschen ut idag?	  
2.	   Hur har den digitala försäljningen utvecklats de 

senaste fem åren? 	  
3.	   Vilka hinder har ni stött på inom online auktioner? 	  


