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 Senaste nytt i appen och på unt.se      Världsbäst på Uppland!      Tipsa oss! E-post: 72018@unt.se  Sms/mms: 72018

018-478 00 00

  ·  Pris: 20 kr  ·  Grundad: 1890

289 000 
läser UNT eller unt.se varje vecka!

Vecka: 10

SÖNDAG
14 MARS 2021

Ekeby Gynekologi

Kort väntetid till erfarna gynekologer

Boka tid 018-611 08 00
www.ekebyhalsocenter.se/gyn

Du behöver ingen remiss eller vara listad

Undersökning, ultraljud, rådgivning, behandling mm

Nu även kvällsöppet!

ALLA DAGAR 8–22

PIZZAKIT
POP! Bakery. 260–600 g.
Jmfp: 33:33-76:92/kg
Max 2 köp/hushåll.

20:-/st

Går du i säljtankar eller 
bara nyfiken på värdet?

018-13 98 50 - info@riksmaklaren.se

Ebba Örn:  
Måste vi hela tiden 
överträffa oss 
själva? KRÖNIKA  B12

HAPPY JANKELL 
SKRIVER OM 
HÄLSOÅNGEST 
I DEBUT 
 KULTUR  B4

UPPSALA Upprördheten är stor över 
att den maskerade man som ofredar 
mycket unga tjejer på stadsbussarna 
inte stoppas. ”Nu får polisen och UL ta 

tag i det här. Det handlar om en 
 pedofil”, säger en kvinna som själv 
bevittnat mannens agerande.  
 A6

Maskerad fortsätter 
ofreda – ilska tilltar

Miljard-
smäll för 
resebyrå
EKONOMI I Uppsala finns en 
av världens största nätrese
byråer i form av Etraveli, 
som driver flera välkända 
sajter och omsätter miljar
der. Under pandemin har 
de tvingats säga upp 25 an
ställda i Uppsala.  
 A14–15

Regionen 
fiskar efter 
mutationer
UPPSALA Region Uppsala har 
hittat på ett knep för att jaga 
reda på virusmutationerna, 
och nu är tekniken på plats 
för att analysera 10 000 tes
ter i veckan. UNT har varit 
på plats på labbet.  
 
 A8–9

Tove Fall  
– central 
i corona-
kampen
HELGINTERVJUN Prisad 
professor ser sig som en 
”doer” i forskarvärlden. ”Vi 
måste förstå vad som hän-
der i samhället och föreslå 
lösningar. Att bara gnälla 
hjälper inte”, säger hon.  
 B8–11

Nätauktion lockar i coronatider 
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Att gå på digital shoppingrunda hos auktionssajterna roar många i pandemitider. FOTO: HENRIK MONTGOMERY/TT

KONSUMENT
Pandemin förändrar våra 
köpvanor och intresset 
för nätauktioner ökar. 

– Att shoppa möbler och 
designföremål som inte 
är nytillverkade ligger 
helt rätt i tiden. Dessutom 
är spänningsmomentet i 
auktionen lockande, säger 
Helena Nord, fotograf och 
återbruksdesigner.

Pandemin har förpas
sat oss till våra hem. 
Att röra sig i affärer är 
inte önskvärt, och det 
har gynnat näthan
deln. 

– Jag tror också att 
många vill konsu
mera mer hållbart. 
Genom att handla 
möbler och föremål 
på auktion gör man 
det – samtidigt som 
det man köper ofta 
är mer personligt 
och av högre kvalitet 
än nytillverkat, säger 
Helena Nord. 

Hon är en van 
köpare på digitala auktioner.

– Jag upptäckte nätauktio
ner när vi skulle inreda vårt 
nybyggda hus för tolv år 
sedan och har hittat mäng

der av fina och prisvärda 
saker på det sättet.

Men hon har också gjort en 
del missar. Som att dras med i 
budgivningen och lägga mer 
pengar än hon tänkt.

– Nu bestämmer jag en 
summa i förväg som är mitt 
tak, och jag går inte över det. 

En annan gång missade 
hon att budet hon lade var 
i euro och inte i kronor. Det 
gjorde att hon höll på att 

betala 20 000 kronor 
för en stol, i stället för 
2 000 kronor.

– Som tur var hade 
jag ångerrätt i 14 
dagar och kunde häva 
köpet utan problem.

Kontrollera varans 
skick innan du lägger 
ett bud. Begagnade 
föremål kan ha ska
vanker som är svåra 
att upptäcka, så stu
dera bilderna noga. 
Det är också viktigt 
att stämma av mått
ten, så att du inte 
köper något med en 
annan storlek än du 

tänkt dig. 
Att det tillkommer provi

sion och ibland även en slag
avgift vid auktioner måste 
man också veta om. Provi

sionen brukar ligga på mel
lan 15 och 25 procent, slagav
giften runt 40 kronor. 

– Vissa av auktionsföreta
gens appar anger totalsum
man innan köpet genom
förs. Annars får man göra ett 
snabbt överslag i huvudet.

En annan kostnad är den så 
kallade följerätten. Men den 
gäller bara unika föremål 
och tillfaller konstnären 
eller dess anhöriga. Den lig
ger oftast på fem procent av 
köpesumman.

Hur betalningslösning
arna hos de olika aktörerna 
ser ut varierar. Oftast framgår 
dessa när man registrerar sig 
på sajten eller i appen.

Sara Bourke är pr och 
varumärkesansvarig på 
Bukowskis, en aktör som ser 
en större aktivitet på nätet.

– Vi har sett en 44 procen

tig ökning av unika besökare 
i början av 2021 jämfört med 
samma period förra året. Vi 
tror det beror på att många 
vill handla cirkulärt och 
investera i saker med kvali
tet, design som man kan sälja 
och få tillbaka pengarna för 
vid ett senare tillfälle.

Intresset för kurerade 
temaauktioner är stort. Till 
exempel de speciella auktio
ner med föremål från Josef 
Frank, Estrid Ericson och 
Alvar och Aino Aalto, liksom 
mattor från Märta MååsFjet
terström.

– Kunderna får en bra över
blick när föremålen är sam
lade. Det går att se auktions
visningarna digitalt genom 
virtual reality, något som 
varit uppskattat, säger Sara 
Bourke.

Och för den med ett 
nyväckt intresse för form och 
antikviteter kan auktions
sajterna även vara en källa 
till mer kunskap.

– Det är verkligen roligt 
att handla på auktion efter
som man lär sig mycket om 
design och konst samtidigt 
som man letar efter det där 
alldeles unika, säger Sara 
Bourke.

Lisa Wallström/TT

På auktionssajter finns möb-
ler för alla smaker.  
 FOTO: HASSE HOLMBERG/TT

Helena Nord.
 FOTO: HELENA NORD

Nätauktion lockar i coronatider

Så fungerar betalningen
●Det kan skilja sig något 
åt mellan sajterna, men för 
det mesta innehåller ett köp 
dessa komponenter: Varans 
pris, som består av klubb-
slagspriset (ditt bud) samt 
provision på 22,5 procent. 
Dessutom brukar det till-
komma en klubbslagsavgift 
som ligger på runt 100 kro-
nor. Exempel: Ett föremål 
som kostar 1 000 kronor: 

1 000 + 225 + 100 = 1 325 
kronor.
●Som konsument kan det 
vara smart att betala med 
kreditkort. Då gäller konsu-
mentkreditlagen. Att betala 
via faktura är en annan sä-
kerhetsåtgärd. Då kan man 
kontrollera varan innan man 
betalar.

Källor: Lauritz, Bukowskis,  
Konsumentverket

Tänk på det här
Helena Nord ger sina bästa 
råd att ta med sig när man 
handlar på nätauktion:
●Räkna alltid ut det totala 
beloppet innan du bekräf-
tar ditt bud. Tänk också på 
eventuell frakt. 
●Ha koll på vilken valuta du 
lägger bud i.
●Sätt ett tak för ditt bud  
i förväg. Håll fast vid det.
●För att göra fynd, undvik 

det som är trendigt. Spana 
på design och föremål  
som inte har blivit hett  
ännu.
●Ha tålamod. Utgå från  
det du behöver och lockas 
inte att köpa något annat  
i stället.
●Tänk på att budgivningen 
oftast sker precis i sam- 
band med att auktionen 
går ut.

Fem populära auktionssajter
●Auctionet
●Barnebys
●Bukowskis

●Lauritz.com
●Stockholms Auktions- 
verk

Sara Bourke.
 FOTO: BUKOWSKIS


