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ABSTRACT  

Institution/Ämne Uppsala universitet. Konstvetenskapliga institutionen, Konstvetenskap 
  
Författare Carina Söderström 

  
Titel och undertitel: 
 
 
 

Bruksföremål eller statussymbol: En studie av handväskor från Chanel ur ett 
maktperspektiv. 

Engelsk titel: Utility item or status symbol: A study of Chanel handbags from a power 
perspective. 
 

Handledare Karin Wahlberg Liljeström 
 
Ventileringstermin: Höstterm. (år) Vårterm. (år)  Sommartermin (år) 
  2017  

 Innehåll: 
 
A lot of women buy handbags from Chanel, even though they cost thousands of Euros, and this study aim to 
examine why. Are the bags to be considered investments, utility items, or status symbols? The research is 
primarily performed through qualitative interviews of seven women, both owners of Chanel bags and non-
owners. The material has been processed and analysed with a discourse perspective focusing on communication 
of identity through clothing and accessories and regulation of power within and between groups 
 
The study shows that the image of a person who owns a Chanel bag changes in a context where the observer is 
aware of the symbolic value of the bag. In a context where the observer does not recognise the Chanel bag, this 
change does not occur. Owning a Chanel bag gives in some groups, where expensive bags are norm, higher 
status within the group. Outside the group, the bag may cause discomfort and negative comments. For those who 
buy a Chanel bag, neither is the investment nor the need to communicate financial status a priority. The women 
buy it primarily to reward themselves for hard work and successful thriftiness. It gives an increased sense of 
self-esteem and a sense of joy to own an aesthetically pleasing item of high quality and historic value. However, 
within the group of women interviewed, there is a prevailing view that there are women who, after all, buy them 
as a status symbol, but no one considers themselves to belong to that group. 

  



 
 

3 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
DEL I ................................................................................................................................... 5 

INLEDNING .............................................................................................................................................. 5 

Bakgrund ............................................................................................................................................ 5 

Syfte ................................................................................................................................................... 5 

Frågeställningar .................................................................................................................................. 6 

Avgränsningar..................................................................................................................................... 6 

Disposition.......................................................................................................................................... 7 

Litteratur och tidigare forskning ......................................................................................................... 7 

METOD ................................................................................................................................................... 8 

Kvalitativa intervjuer .......................................................................................................................... 8 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ............................................................................................................ 12 

Den sociala människan ..................................................................................................................... 13 

Diskurser, grupptillhörighet och lyxkonsumtion ................................................................................ 15 

DEL II ................................................................................................................................ 19 

HANDVÄSKANS HISTORIK ...................................................................................................................... 19 

COCO CHANEL ...................................................................................................................................... 20 

DEL III .............................................................................................................................. 22 

INTERVJUMATERIALET........................................................................................................................... 22 

Respondenterna ............................................................................................................................... 22 

TOLKNING AV MATERIALET ................................................................................................................... 23 

Myterna ........................................................................................................................................... 23 

Medlemskapet.................................................................................................................................. 27 

DEL IV .............................................................................................................................. 30 

RESULTAT ............................................................................................................................................. 30 

Bruksföremål eller statussymbol? ..................................................................................................... 31 

Överklassdam eller bloggartjej? ........................................................................................................ 32 

Storstad eller landsbygd?.................................................................................................................. 33 

Original eller kopia? .......................................................................................................................... 34 

AVSLUTANDE DISKUSSION ..................................................................................................................... 35 



 
 

4 
 

VIDARE FORSKNING............................................................................................................................... 37 

SAMMANFATTNING ............................................................................................................................... 38 

DEL V ............................................................................................................................... 39 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING ................................................................................................... 39 

Tryckta källor och litteratur .............................................................................................................. 39 

Otryckta källor .................................................................................................................................. 40 

FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR................................................................................................................ 41 

BILAGA 1: BILDER ................................................................................................................................. 42 

BILAGA 2: INTERVJUGUIDE .................................................................................................................... 44 

BILAGA 3: INTERVJUMATERIALET I SAMMANFATTNING........................................................................... 45 

Intervju med Pia, som gärna bryter mot normer ............................................................................... 45 

Intervju med Alicia, som känner sig starkare med sin väska .............................................................. 46 

Intervju med Johanna, som tänker mycket på stil och identitet ........................................................ 49 

Intervju med Petra, som sparar till en Chanel-väska ......................................................................... 52 

Intervju med Anna, som tror att kommersiella krafter ligger bakom efterfrågan .............................. 54 

Intervju med Gittan, som tror att en Chanel-väska stärker självkänslan ............................................ 56 

Intervju med Therese, som tror att alla vill känna tillhörighet ........................................................... 57 

 

  



 
 

5 
 

DEL I 
INLEDNING 
Bakgrund 
Vissa kvinnor har en stor skogarderob, men själv har jag har alltid snarare varit en samlare av handväskor. 

Under perioder har jag varit trogen ett visst märke, för det mesta tack vare att de haft praktiska små detaljer 

som tilltalat mitt välorganiserade jag. Det har inte spelat så stor roll vilket material väskan varit tillverkad i, 

men ofta har det varit i någon form av tyg. Eftersom skinn är så kostsamt, så har jag istället prioriterat att 

kunna köpa många väskor. De flesta har varit svarta, eftersom ”de passar till allt”. Det har ständigt funnits 

ett behov av en ny medlem i min väskgarderob. En större, en mindre, en med fler praktiska fack, eller med 

mer stilren design. Någon enstaka gång en färgglad, då allt det svarta känts för tråkigt. Gemensamt för dem 

alla har varit att ingen har kostat mer än 2 000 kr, och många har jag fått för under tusenlappen.  

Jag läste kurserna Skönhetens mask och 1900-talets mode och miljöer på Uppsala universitet under läsåret 

2015–2016. De fick mig att fundera mer över det vi sätter på oss och bär med oss som 

kommunikationsbärare för vilka vi vill uppfattas som. Människan har alltid använt kläder och accessoarer 

för att förmedla makt och status. För oss konstvetare har det för det mesta representerats av 

porträttstudier, men att studera hur vår omgivning klär sig idag är naturligtvis lika relevant. Under 1800-

talet var det för välbeställda viktigt att vara blek och att bära vackra, men oändligt opraktiska, kläder. Med 

kläder som inte gick att göra något vettigt i, blev det tydligt för omgivningen att pengar fanns att låta andra 

sköta de praktiska sysslorna. Idag är ett sätt att visa att man har pengar, och den makt som följer med detta, 

att bära kläder och accessoarer som är dyra i inköp. För att inte omgivningen ska missa budskapet, gäller 

det att köpa varumärken som alla känner igen som dyra. I alla fall den omgivning som betyder något.  

Och nu har vi närmat oss den fråga som inspirerade mig till min forskning. Har det någon betydelse om 

omgivningen, och i så fall vilken omgivning, vet hur mycket lyxvaran kostat, eller räcker det med den egna 

tillfredsställelsen av att äga den? 

Syfte 
Syftet med uppsatsens forskning är att ta reda på varför vissa kvinnor är beredda att betala så mycket mer 

för en Chanel-väska när det finns märkeslösa väskor, av åtminstone liknande hantverkskvalitet, till en 

bråkdel av priset? Undersökning av väskornas andrahandsvärde har visat att de har varit en bättre 
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investering över tid, än både aktie- och bostadsmarknaderna.1 Jag vill ta reda på om ett inköp av väskan är 

en ren investering, att ha nöje av under tiden, eller om det finns ett behov av att kommunicera hög 

ekonomisk status, likvärdig med 1800-talsdamernas opraktiska kläder.  

Frågeställningar 
Uppsatsen behandlar fyra huvudsakliga frågeställningar. I intervjuerna har använts en guide som underlag 

för frågorna där varje frågeställning representeras av ett område.2 Hur varje intervjuobjekt har förhållit 

sig till uppsatsens frågeställningar sammanfattas och en redogörelse för analysen av deras svar 

presenteras i uppsatsens resultatdel.3 

1. Vilka motiv finns det för att köpa en handväska från Chanel? 

2. Hur påverkar en Chanel-väska bilden av ägaren? 

3. Hur skiljer sig bilden av bäraren av en Chanel-väska åt, i olika kontexter? 

4. Hur påverkar marknaden av kopior och efterapningar bilden av bäraren av en äkta Chanel-väska? 

Avgränsningar 
Uppsatsen avgränsas till varumärket Chanel, eftersom modeskaparen Gabrielle ”Coco” Chanel var, enligt 

myterna runt henne, en av förgrundsfigurerna när det gäller formgivningen av handväskan som den ser ut 

idag. I studien undersöks hur några kvinnor uppfattar ägandet av väskan som kommunikationsmedel för 

personlig stil, identitet och grupptillhörighet. Ämnet kan verka vara mycket omfattande om man beaktar 

frågeställningarna, men det finns en medvetet snäv avgränsning, dels när det gäller antalet 

intervjudeltagare, respondenter4, och dels när det gäller val av endast ett varumärke. Chanels väskor tillhör 

den grupp av märkesväskor som brukar kallas The Holy Trinity och i intervjumaterialet framkommer ofta 

paralleller och jämförelser med framför allt Louis Vuitton, men även den dyrare och mer eftertraktade 

Hermès.5 Jag har begränsat mig till att intervjua kvinnor i åldern 25–65 år, bosatta i Sverige under våren 

2017. Det hade varit möjligt att involvera även män i intervjuerna, men jag gjorde bedömningen att Chanel-

                                                        

1 Christopher Jungstedt. Lyxväskan är en superinvestering. Di.se. Dagens Industri. 2016-06-20. http://www.di.se/artiklar/2016/6/20/lyxvaskan-ar-en-
superinvestering/  (Hämtad: 2017-03-06) 
2 Se bilaga 2. 
3 Se bilaga 3. 
4 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson & Lena Wängnerud. Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Andra upplagan. 
Nordstedts Juridik AB. Stockholm 2003, s. 254. I en respondentundersökning är det forskarens mål att ta reda på svarspersonens åsikter och tankar om 
undersökningens ämne, till skillnad från en informantundersökning där svarspersonen avger ett vittnesmål om exempelvis ett händelseförlopp. 
5 Bobby Schuessler. The Only Bags Worth Investing in Right Now. Who What Wear. CMG Clique Media Group Inc. 2016-02-19. 
http://www.whowhatwear.co.uk/best-luxury-handbags-resale-value/slide6 (Hämtad 2017-02-23). 
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väskan ägs och bärs till största delen av kvinnor och jag var huvudsakligen intresserad av hur kvinnor, 

sinsemellan, kommunicerar grupptillhörighet baserat på klädsel och accessoarer.  

Den historiska bakgrundsdelen begränsas till att omfatta västvärlden, eftersom det troligen är utvecklingen 

där som har påverkat hur handväskor har använts och används i Sverige idag. 

Disposition 
Uppsatsen har fem delar med olika syfte; bakgrund till forskningen, historisk bakgrund till ämnet, tolkning 

av intervjumaterialet, resultat och avslutande diskussion, samt en referensdel med bilagor och redovisning 

av källor. Tanken är att det ska vara lätt att följa forskningen från planering till färdig uppsats, i en logisk 

ordning, och att varje del ska bidra med en ny insikt som, steg för steg, tillsammans med de övriga, bildar 

ett enhetligt och tydligt resultat. 

Del I innehåller en inledning med bakgrunden till forskningen och klargöranden gällande uppsatsens 

upplägg och den litteratur den utgår ifrån. Därpå följer en redogörelse för de metoder som använts under 

studierna och de teoretiska utgångspunkterna för forskningen. 

Del II ger en historisk bakgrund till ämnet. Först sammanfattas handväskans utveckling i västvärlden från 

medeltiden fram till idag. Därpå följer en kort biografi om Coco Chanel, som startade modehuset Chanel 

och formgav de första Chanel-väskorna. 

Del III börjar med en kort presentation av respondenterna och därefter följer tolkningen av 

intervjumaterialet. Respondenternas svar jämförs med varandra och tolkas för att hitta likheter och 

skillnader. Här har svaren delats upp i de kategorier som framstod vid genomgången av intervjuerna. I en 

bilaga ges en sammanfattning av varje respondents åsikter och erfarenheter kopplade till uppsatsens 

frågeställningar.6 

I del IV analyseras resultatet för att ge svar på uppsatsens frågeställningar, därefter förs en avslutande 

diskussion, en redogörelse för tankar om vidare forskning och en sammanfattning. I del V finns bilagor och 

en redovisning av källor. 

Litteratur och tidigare forskning 
Uppsatsens främsta källor är de respondenter som intervjuas, men jag har även hittat forskning om hur stil 

och status kommuniceras med hjälp av handväskor. Boken Bags: A Lexicon of Style av bland andra den 

                                                        

6 Se bilaga 3. 
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amerikanska modehistorikern Valerie Steele, har bidragit med många insikter.7 Det finns också gott om 

forskning när det gäller hur kläder och stil kommunicerar tillhörighet och hur vårt sociala arv får oss att vilja 

göra omgivningen medveten om vem vi är och vilken grupp vi tillhör. En av mina främsta inspirationskällor 

till uppsatsen har varit den svenske modeforskaren Philip Warkanders doktorsavhandling om hur genus 

uttrycks genom stil, kläder och accessoarer.8 I den historiska bakgrundsdelen har boken Bags, utgiven av 

Victoria & Albert Museum varit till utmärkt hjälp.9 Om Coco Chanel finns spaltmeter skrivet. Många är de 

myter och legender som omger hennes minne, men det har inte varit lätt att hitta tillförlitliga historiska 

källor. Till stor del har olika webbplatser använts för detta, men jag har även redogjort för en del av de 

legender som omger henne, eftersom uppsatsens respondenter till stor del bygger sina åsikter på dem. De 

källor som använts för uppsatsens metod och teoretiska utgångspunkter redovisas under respektive 

avsnitt. 

Att genomföra litteraturstudier är en utmaning i sig när man, som jag, bor i en småstad och studerar på 

distans. Tillgången till relevant litteratur är låg på stadens bibliotek och fjärrlån från andra bibliotek 

begränsas till fyra böcker i taget. Mycket litteratur har jag köpt in själv, ofta begagnat genom 

andrahandsmarknaden på internet. För att det inte ska bli rena gissningsleken och för att slippa beställa 

litteratur som visar sig vara helt irrelevant har jag även läst uppsatser och avhandlingar i jakt på tips på 

källor som är applicerbara även på mitt ämne. 

I det följande redogörs för den metod som har använts i forskningen. Istället för att basera slutsatserna på 

studier av enbart historiska källor, om hur makt kan produceras genom de attribut människor äger, så valde 

jag att genomföra kvalitativa intervjuer. De åsikter som kom fram kändes i en del fall som historiska, men 

de uttrycks i nutid. För mig var det viktigt att genom nutidsstudier föra forskningen framåt ett, om än litet, 

steg. 

METOD 
Kvalitativa intervjuer  
Den empiriska forskningen genomfördes i form av kvalitativa intervjuer och materialet analyseras i ljuset 

av de teoretiska utgångspunkterna i uppsatsens resultatdel. Respondenterna delades upp i två grupper; 

kvinnor som äger en handväska tillverkad av Chanel, och kvinnor som inte äger en, men har tillräcklig 

                                                        

7 Valerie Steele och Laird Borrelli. Bags: A Lexicon of Style. Scriptum. London 1999. 
8 Philip Warkander. "This is all fake, this is all plastic, this is me" An ethnographic study of the interrelations between style, sexuality and gender in 
contemporary Stockholm. Diss. Stockholms universitet, 2013. 
9 Clair Wilcox. Bags. V & A Publishing. London 2008. 
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kunskap om den för att ha en åsikt. Jag valde kvalitativ intervjumetod, eftersom jag är mer intresserad av 

att se mönster, snarare än statistisk säkerhet, som är målet vid kvantitativa intervjuer.10 Enligt 

socialpsykologen Jan Trost är det viktigt att begränsa antalet respondenter till några få, för att inte få ett 

ohanterligt material, och istället göra intervjuerna så djupa att man kan säga sig ha uppnått tillräcklig 

förståelse. I mitt urval siktade jag på 5–7 respondenter. 

Urval 

Ett tjugotal kvinnor kontaktades via e-post och cirka hälften tackade ja till att delta i en intervju. Några föll 

senare bort på grund av att de inte svarade på upprepade påstötningar för att boka tid för intervju och det 

slutliga antalet landade på sju kvinnor totalt. Tre av dessa ägde vid intervjutillfället minst en väska av märket 

Chanel och tre av dem var inte ägare, och har heller inga planer på att bli det. Den sjunde respondenten 

planerar att bli ägare och håller på att spara till inköpet. Ägarna av Chanel-väskor hittades genom sökning 

på internet med hjälp av Google och sökorden chanel och väska. Jag sökte sedan vidare i de livsstilsbloggar 

som framkom i sökresultatet. Jag letade även efter bilder på kvinnor med en Chanel-väska bland de svenska 

konton på Instagram som jag följer inom svenskt mode. De tre icke-ägarna känner jag personligen och den 

sjunde kvinnan hittade jag av en slump.  

Urvalet är alltså inte slumpmässigt, utan tvärtom har målet varit att hitta kvinnor som skulle kunna passa 

in i studien. Urvalet har även begränsats av att jag i så stor utsträckning som möjligt ville utföra intervjuerna 

vid ett personligt möte, för att skapa en förtrolig miljö, samt av att det var få av de tillfrågade som var villiga 

att ställa upp på en personlig intervju. Viljan att få en viss spridning i ålder och livsstil styrde ett medvetet 

letande efter respondenter i de luckor som uppenbarade sig efterhand.11 Eftersom jag personligen känner 

tre av kvinnorna och de resterande krävde en geografisk närhet till min bostadsort, så kan man enligt Trost, 

kalla det ett bekvämlighetsurval, det vill säga att hitta personer att intervjua där de är lättast att finna.12 

Att medvetet välja respondenter som man tror passar, och med en spridning som är relevant, för studien 

är att göra ett strategiskt urval.13 Eftersom man inte eftersträvar statistisk säkerhet i en kvalitativ 

undersökning är det heller inte någon mening med ett statistisk representativt urval. 

                                                        

10 Jan Trost. Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur. Lund 1997, s. 108–110. 
11 Se bild 4, bilaga 1. 
12 Trost 1997, s. 108. 
13 Trost 1997, s. 105–106. 
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Genomförande 

Intervjuerna genomfördes som ett personligt möte i alla fall utom ett. Mötesplatsen valdes av 

respondenten och varierade mellan bostad, arbetsplats och offentlig lokal. Varje intervju pågick cirka 30–

40 minuter. En av intervjuerna genomfördes per telefon, vilket fungerade förvånansvärt bra. Bidragande 

orsaker kan vara att detta var den sista intervju som utfördes, så jag hade skaffat mig en del rutin, samt att 

respondenten i sitt arbete funderar mycket över en del av uppsatsens frågeställningar, så hon hade lätt att 

prata om det. Alla intervjuer spelades in med hjälp av applikationen Röstmemon för iPhone. Jag använde 

mig av en intervjuguide som ett löst ramverk, snarare än fasta intervjufrågor i en viss ordning.14 

Intervjuguiden bygger på uppsatsens frågeställningar och innehåller förslag till frågor för att täcka upp 

ämnet i så stor utsträckning som möjligt.15 Intervjuguiden användes som checklista för att inte missa något, 

men ofta täcktes alla ämnesområden upp av sig själv, genom de följdfrågor som uppstod logiskt efter 

respondentens svar. Många gånger besvarades även frågor jag inte ens tänkt på att ställa, vilket jag 

upplevde som en stor fördel med den kvalitativa intervjuformen. Varje intervju bearbetades innan nästa 

utfördes, de tre första intervjuerna, för att på så sätt göra en bättre intervju för varje gång. Genom detta 

är materialet med och formar metoden, för att undvika att på förhand låsa in studien i frågor som senare 

visar sig missa målet. 

Bearbetning 

Jag skrev ut, transkriberade, intervjuerna personligen, dagen efter genomförandet. De första tre 

intervjuerna bearbetade jag genom att läsa igenom varje enskilt svar och försöka förtydliga vad som sades, 

även mellan raderna. Sedan läste jag igenom mina anteckningar för att se om de kunde delas in i större 

kategorier. Fördelen med metoden var att det var möjligt att få en bra överblick om vad som skulle ändras 

i intervjuguiden till nästa intervju. Nackdelen var att för varje intervju som bearbetades så blev antalet 

kategorier fler, allteftersom min egen förståelse kring vad som egentligen sades, förändrades. Enligt Trost 

börjar bearbetningen av materialet redan vid intervjutillfället och de följdfrågor som ställs är ett resultat av 

tolkningen.16 Jag beslutade mig då för att vänta med resten av bearbetningen tills alla intervjuerna (utom 

den sista, som låg senare i tid) var avslutade, eftersom varje intervju gav nya insikter som behövde få smälta 

in och samman med de tidigare. När intervjuerna sedan skulle bearbetas började jag om igen med en annan 

metod. Jag började med att sammanfatta vad respektive respondent haft att säga om uppsatsens 

frågeställningar. Både vad de faktiskt sade, men även min uppfattning av vad som sades mellan raderna. 

                                                        

14 Trost 1997, s. 34. 
15 Se bilaga 2. 
16 Trost 1997, s. 55. 
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Detta gjorde det lättare att få en översikt, eftersom allt material fick samma struktur.17 Sedan gick jag 

igenom materialet för att leta efter mönster som bildade gemensamma kategorier och för att hitta 

skillnader och likheter i förhållande till dessa i intervjumaterialet.18 I uppsatsen redovisas bara en bråkdel 

av materialet, men i tolkningen har jag låtit mig påverkas av hela materialet. I sista steget analyseras 

materialet utifrån uppsatsen teoretiska utgångspunkter och frågeställningar. Resultatet redovisas i del IV 

av uppsatsen. 

Kritisk granskning av metoden 

Eftersom intervjuerna görs personligen är det ofrånkomligt att jag som forskare även kommer att vara med 

och påverka materialet genom omedveten styrning av samtalet och senare i mitt urval ur materialet vid 

analysen, genom min förförståelse av ämnet. Förförståelsen, det vill säga de erfarenheter och upplevelser 

vi själva bär på, ofta i form av fördomar, är en förutsättning för att vi ska kunna sätta oss in i frågan och 

verkligen förstå svaret.19 Starkt sammanlänkat med förförståelse är frågan om objektivitet och 

trovärdighet. Trost anser att strikt objektivitet, att vara helt nollställd, inte går att uppnå i en kvalitativ 

intervjusituation, och inte heller är önskvärt.20 Den som intervjuar bör däremot sträva efter att inte påverka 

den intervjuade med sina egna åsikter, eftersom det är respondentens personliga erfarenheter som 

eftersöks. Som intervjuare handlar det snarare om att vara empatisk för att kunna sätta sig in i den 

intervjuades föreställningsvärld. Statistisk validitet och reliabilitet är svåra att applicera på en kvalitativ 

undersökning, eftersom urvalet inte är representativt, men det innebär inte att man som forskare inte ska 

sträva efter trovärdighet.21 Trovärdighet uppnås när läsaren av uppsatsen upplever att urval, 

frågeställningar och analys av resultatet är relevanta och i samklang med varandra. Jag tolkar Trost som att 

en kvalitativ studie inte har till syfte att komma fram till fakta som inte går att ifrågasättas eller till att dra 

generella slutsatser, utan att undersöka och ge underlag för diskussioner. 

Etiska överväganden 

Vid forskning med hjälp av kvalitativa intervjuer är det viktigt att tänka på de etiska överväganden som 

behöver göras. Det är viktigt att respondenterna förstår vad det innebär att delta i studien och att deras 

integritet kommer att försvaras. Studiens syfte förklarades för respondenterna innan genomförandet av 

intervjun och de fick veta att uppsatsen skulle komma att bli offentlig. De fick även veta att de, som 

                                                        

17 Trost 1997, s. 114–115. 
18 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud. 2003, s. 298. 
19 Søren Kjørup. Menneskevidenskaberne. Problemer og traditioner i humanioras videnskabsteori. Samfundslitteratur/Roskilde Universitetsförlag 2008. 
Översättning Sven-Erik Torhell. Människovetenskaperna. Problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori. Studentlitteratur, Lund 2009, s. 244-245. 
20 Trost 1997, s.103. 
21 Trost 1997, s. 102. 
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respondenter, är anonyma och att intervjuerna inte publiceras i sin helhet, utan enbart med uppgifter som 

inte riskerar att avslöja deras identitet. Enligt Trost är det viktigare att bevara anonymiteten än att få med 

allt material i rapporten av studien.22 Det framstod ganska tidigt under intervjuerna att jag skulle vara 

tvungen att utesluta en hel del svar då de lätt, särskilt i kombination med varandra, skulle kunna avslöja 

respondentens identitet. Alla respondenter fick välja ett fingerat namn som används i uppsatsen, dels för 

att göra rapporteringen mer personlig, men också för att de skulle kunna känna igen sig själva och hur 

intervjuerna med dem bearbetats. Inga citat är helt ordagranna, utan de har skrivits om till skriftspråk, men 

självklart utan att ändra betydelsen. Detta för att undvika ett genera respondenten.23 De flesta använder 

ett helt annat ordval och ordföljd vid tal än vid skrift. Alla respondenter har fått godkänna sina citat. 

I det följande redogörs för uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Kläder och accessoarer är ett välbekant 

sätt i vår kultur att kommunicera identitet och grupptillhörighet, medföljande att vi visar var på den sociala 

statustrappan vi befinner oss. Syftet är många gånger att tillskansa sig en maktposition inom den egna 

gruppen, eller i förhållande till andra grupper. Det kändes därför naturligt att studera materialet ur ett 

diskursperspektiv. 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Jag har valt att analysera min forskning ur ett diskursperspektiv med fokus på grupptillhörighet och 

maktförhållanden inom och mellan grupper. Först ges en evolutionspsykologisk bakgrund genom att 

redogöra för hur, och varför, den tidiga människan utvecklade sitt flockbeteende och sociala förmåga. 

Därpå följer ett avsnitt som behandlar diskurser, grupptillhörighet och lyxkonsumtion. I uttryck som stil, 

klädstil och kläder inkluderas även accessoarer, som smycken, klockor och handväskor. Det vill säga allt 

som en person bär på sig och som kommunicerar bärarens identitet. 

Med tanke på att studien behandlar ett typiskt kvinnligt attribut, handväskan, så hade det kunnat ligga nära 

till hands att välja ett feministiskt perspektiv eller ett genusperspektiv på forskningen. Orsaken till att dessa 

valdes bort är bedömningen att den kommunikation av identitet som handväskan står för, i första hand 

pågår mellan kvinnor. Visst finns det män som lägger märke till vilken handväska en kvinna bär och, för all 

del, det finns även män som själva bär handväska, men bedömningen är att de tillhör undantagen. I just 

                                                        

22 Trost 1997, s. 92. 
23 Trost 1997, s. 97. 
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det här fallet, inom denna diskurs, så är inte kvinnan i underläge i förhållande till mannen. Däremot kan en 

studie om varför handväskan anses som ett kvinnligt attribut vara en intressant vinkel för vidare forskning. 

Den sociala människan 
Människan är ett flockdjur och har liksom andra flocklevande djurarter instinkter som främjar gruppens 

välbefinnande. I flock är det lättare att skaffa mat. I flock är det lättare att skydda sig mot rovdjur. Men vi 

människor har fler egenskaper än djuren har. Vi kan även tänka individuellt och vara egocentriska, och då 

inte enbart när det gäller överlevnad och fortplantning, utan för att tillskansa oss fördelar och större 

makt. 

Den israeliske historieprofessorn Yuval Noah Harari tar i sin bok Sapiens: En kort historik över 

mänskligheten ett tvärvetenskapligt grepp över den tidiga människans utveckling. Boken gav mig en stor 

aha-upplevelse, när det gäller den evolutionspsykologiska bakgrunden till hur människan fungerar i grupp 

och som individ. Redan för över 2 miljoner år sedan fanns det flera olika människoarter på jorden och för 

100 000 år sedan fanns minst sex arter samtidigt. 24 Den rådande teorin om varför människan började 

samarbeta i grupp har sin grund i att den började gå på två ben för att kunna se villebråd bättre. Kvinnor 

med smalare höfter hade lättare att gå upprätt, men förlossningarna ställde till problem, eftersom 

barnens huvuden var för stora. De som födde tidigt, och fick mindre utvecklade barn, hade större chans 

att överleva. Evolutionen har därför gjort att människornas barn föds långt mer outvecklade än andra 

djurarters ungar. Barn som under de första åren inte kan klara sig själva, utan krävde att man 

samarbetade i grupper för att ta hand om dem och turas om att samla mat och jaga. De människoarter 

som utvecklade detta gruppsamarbete var de som överlevde bäst.  

I min forskning funderar jag mycket över hur vårt nedärvda flockbeteende ofta hamnar i konflikt med 

individens drömmar och önskemål. Flera av respondenterna betonar att de köper sina väskor enbart för 

sin egen skull, för att de tycker att de gjort sig förtjänta av dem. Samtidigt är det möjligt att läsa mellan 

raderna att de funderar mycket över vad omgivningen tänker om dem. Både den grupp de vill tillhöra och 

den de inte vill förväxlas med. 

En stor del av människans kommunikation sker genom det talade språket. En vanlig uppfattning är att det 

är det som skiljer oss från andra djurarter. Men de flesta djur kommunicerar med hjälp av läten. Vad är 

det då som särskiljer människans språk? Hästar, hundar och andra djur lever i nuet. De kan lära av det 

                                                        

24 Yuval Noah Harari. Sapiens: A Brief History of Mankind. Översättning Joachim Retzlaff. Sapiens: En kort historik över mänskligheten. Natur & Kultur, 
Stockholm 2014, s.16. 
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förflutna och använda det för att lyckas bättre i framtiden, men de kan inte tänka abstrakt och fantisera 

fram tänkbara scenarion. De kan utveckla relationer genom att ”prata” med varandra, men de klarar inte 

att diskutera andra individers relationer.  

Enligt Harari trängde Homo Sapiens ut de andra människoarterna för ca 70 000 år sedan och orsaken är 

vad han kallar den kognitiva revolutionen.25 Sapiens utvecklade ett sätt att kommunicera genom språket. 

Det första användningsområdet var troligen att skvallra. Att veta vem som var pålitlig eller opålitlig, vän 

eller fiende, var livsviktigt. Det var nyckeln till artens överlevnad och framtid. För att samarbeta i större 

grupper så krävdes något mer. Sapiens utvecklade förmågan att tänka abstrakt, att fantisera. ”Ett stort 

antal människor kan samarbeta genom att de tror på gemensamma myter”, skriver Harari.26 Allt som vi 

idag tror på som verkliga företeelser, exempelvis religioner, lagar och aktiebolag finns i själva verket 

enbart i vår kollektiva fantasi.27 Men myterna är mycket bräckliga företeelser, eftersom de upphör att 

existera i samma ögonblick som den sista människan upphör att tro på dem. 

Det framstod tidigt att forskningsmaterialet bestod till stor del av just myter. Alla respondenter har en 

föreställning om vilken livsstil andra ägare, eller icke-ägare, av Chanel-väskor har och vad som driver dem. 

Genom myter beskriver de vilka grupper de anser sig tillhöra och vilka de absolut inte tillhör. Mellan 

raderna går det även att uppfatta grupptillhörighet som de inte själva uttrycker verbalt. 

De flesta djurarter har ingen önskan att samla på ting som inte har en direkt funktion i form av bomaterial 

eller föda. Men vi ser alla hur människor i västvärlden tävlar i antal ägodelar. Ju fler ting, desto rikare. På 

senare tid har dock ett hållbarhetstänk utvecklats. Fler och fler ser det snararare som ett mål att äga så få 

ting som möjligt. På Instagram får sökordet #minimalism över 6 miljoner träffar.28 

När sapiens gick från att vara en jägare-samlare till att bli jordbrukare blev arten bofast och fick därmed 

möjlighet att börja samla på sig privata värdesaker för att leva ett drägligare liv. Jägare-samlaren var både 

frisk och välnärd, medan jordbrukaren led av undernäring på grund av beroendet av enstaka grödor, 

sjukdomar som de fick av husdjuren och våld till följd av strid om mark och egendom. Jakten på ett 

drägligt liv tog allt större del av individens tid. En jakt som pågår än idag. Ju fler lyxartiklar en människa 

                                                        

25 Harari 2014, s. 28–33. 
26 Harari 2014, s. 35. 
27 Harari 2014, s. 44–51. 
28 Instagram. Inlägg på Instagram kan märkas med sökord, tags, så att besökare kan hitta inlägg av kontoägare med samma intressen. #minimalism ingår i 
6 027 741 inlägg, 2017-04-03. www.instagram.com (Hämtad 2017-04-03). 
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lyckas skaffa sig, desto fler vill hon ha. ”En av historiens järnlagar är att lyxartiklar tenderar att bli 

nödvändigheter och generera nya skyldigheter.”, skriver Harari.29 

Av respondenterna i uppsatsens material är det speciellt ägarna av Chanel-väskor som, av egen 

erfarenhet, intygar att tröskeln höjs efter varje inköp, men även icke-ägarna har lätt att se att det kan 

hända. Den mentala gränsen för hur mycket en väska får kosta flyttas fram och istället för att nöja sig 

med det man har, går tankarna istället till nästa inköp. Konflikten med den rådande minimalistiska 

trenden, märks i försöken att rättfärdiga inköpen för sig själva. 

I stora grupper fyller hierarkier en viktig funktion, de talar om för människor hur de på smidigaste sätt ska 

förhålla sig till varandra, utan att närmare känna motparten.30 För att veta var någon står i hierarkin, 

använder människan synliga ledtrådar, som ålder, kön och kläder. Ledtrådarna ingår i den sociala 

föreställningsvärld, som medlemmarna inom en grupp delar. För att kontrollera andra människor kan 

hierarkiska myter skapas som placerar grupper på olika nivå i hierarkin. 

Jag tänkte mycket på den evolutionspsykologiska bakgrund som Harari målar upp, under mina intervjuer. 

Trots utsagor om att inte bry sig om andras åsikter, skiner ändå en vilja att passa in i gruppen igenom. Att 

veta vilka som har samma föreställningsvärld är lika viktigt idag som i vår arts barndom för 70 000 år 

sedan. Flera respondenter berättar om, vad de upplever som, en avundsjuk omgivning. En omgivning som 

önskar att de själva ägde en Chanel-väska för att få ingå i den eftertraktade gruppen på en högre plats i 

makthierarkin. 

Diskurser, grupptillhörighet och lyxkonsumtion 
Diskurs betyder enligt Svenska akademins ordlista ”ett sätt att resonera inom ett visst område”. 

Begreppet är alltså kopplat till det språk som används inom en viss kultur, grupp eller ämnesområde. 

Språket används för att definiera de värderingar som gäller inom en viss diskurs. De värderingar som är de 

dominerande inom diskursen bildar normen, det som anses normalt. Enligt min tolkning av Harari har 

människan sedan artens tidiga barndom varit beroende av att veta i vilken grupp den hör hemma och 

vilken maktposition den har i gruppen.  

Sociologen Bruno Latour anser att makt inte kan ägas, utan att den produceras genom en kollektiv 

process inom en grupp.31 Social status, och den makt som följer med, är alltså inte något som erhålls och 

                                                        

29 Harari 2014, s. 92. 
30 Harari 2014, s.137. 
31 Bruno Latour. Reassembling the Social: An introduction to Actor-Network Theory. Oxford University Press. Oxford 2005, s. 64. 
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innehas permanent utan är en effekt av relationer inom grupper. Maktstrukturer är inte statiska utan 

förändras ständigt, när grupper förändras. Latour inkluderar, och jämställer med talat språk, även 

ickemänskliga faktorer i det som påverkar maktstrukturer och diskurser.32 Föremål kan fungera som 

intermediaries eller som mediators, som förmedlare eller medlare.33 De kläder eller accessoarer som en 

människa bär är på så sätt attribut som kan verka som förmedlare, och förstärka bilden av bäraren, eller 

medlare, och förändra eller förvränga den. Detta bekräftas av filosofie doktor Kajsa G. Erikssons 

avhandling med inriktning på gränslandet mellan mode, design och konst. Eriksson anser att när vi klär 

oss kommunicerar vi vår identitet på ett icke-verbalt sätt med vår omgivning. Men vi gör det inte genom 

en dialog, som när vi samtalar verbalt, utan som svar på frågor om vem vi är.34 Vi kommunicerar vår 

identitet och sociala status. Alla uppsatsens respondenter är överens om att det finns en känsla av 

samhörighet bland de som bär en Chanel-väska. De lägger märke till andra ägare, men även till ägare av 

kopior. De bygger ofta sin bild av om väskan är äkta vara eller inte, på helheten hos den person som bär 

den. Det är inte enbart väskans utseende som styr, utan hur trovärdig resten av personens klädstil är. En 

väska kan därmed fungera som en förmedlare av personens stil, om stilen stämmer överens med 

betraktarens bild av en bärare av just den väskan, eller en medlare om den inte gör det. 

Om fenomenet att tolka identitet genom klädsel skriver etnologen Ulla Brück i inledningen till boken 

Påklädd Uppklädd Avklädd: om kläder kropp och identitet. Vi är lika benägna att tolka våra medmänniskor 

genom hur de är klädda, som vi är att försöka manipulera omgivningens uppfattning om oss själva genom 

klädseln.35 Men de ledtrådar vi använder för att avgöra social status och grupptillhörighet genom klädsel 

och accessoarer är inte självklara. Vi lär oss genom att iaktta vår omgivning och sociologen Elisabeth 

Wilson anser att vi sedan 1980-talet alltmer tittar på hur offentliga personer, som vi vill identifiera oss 

med, klär sig.36 Det finns tecken som tyder på att vissa kläder till och med skapar ett kändisskap hos den 

som bär dem. 

Idolers inverkan på ungdomars utveckling av identitet bekräftas av två av respondenterna. För att likna 

sin förebild och känna att de, åtminstone till en del, lever en liknande livsstil strävar de efter att härma de 

yttre attributen. Genom att klä sig i samma typ av kläder och bära samma accessoarer, drömmer de om 

                                                        

32 Latour 2005, s. 70-78. 
33 Latour 2005, s. 39. 
34 Kajsa G. Eriksson. Concrete Fashion: Dress, Art, and Engagement in Public Space. Diss. Högskolan i Borås, 2009, s. 91. 
35 Ulla Brück. ”Inledning”. I Påklädd, uppklädd, avklädd: om kläder, kropp och identitet. Bo G. Nilsson (red.), 9–19. Norstedts akademiska förlag, Stockholm 
2005, s. 10–11. 
36 Elisabeth Wilson. ”Dräktteorier för 2000-talet”. I Påklädd, uppklädd, avklädd: om kläder, kropp och identitet. Bo G. Nilsson (red.), 166–179. Norstedts 
akademiska förlag, Stockholm 2005, s. 175–176. 
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samma typ av uppmärksamhet. Den vanliga uppfattningen bland uppsatsens respondenter är dock att, 

åtminstone de äldre, köparna av Chanel-väskor köper den för sin egen skull. De är inte ute efter att få 

uppmärksamhet från omgivningen.  

Kajsa G. Eriksson hävdar dock att uppfattningen att vi i första hand klär oss för oss själva inte stämmer.37 I 

de flesta fall klär vi oss för att upprätthålla, skapa eller förändra relationer med andra människor. Eriksson 

betonar att även om vi inte är medvetna om hur det vi bär påverkar vår omgivning, så kommer den att 

tolka det som kommunikation av vår identitet.38 Kläder fungerar både som inkluderande och 

exkluderande inom grupper. Ju mer lika vi klär oss som andra inom en grupp, desto mer smälter vi in. 

Enligt psykologen Oskar Henriksson strävar alla grupper efter en balans mellan medlemmar som smälter 

in och de som sticker ut. 39 Evolutionen har premierat individualitet och unika förmågor, men historien 

har visat att de grupper som har många medlemmar med gruppens välfärd för ögonen, överlever bäst. 

Om en gruppmedlem först bevisar att den är bra för gruppen, så får den högre status och får möjlighet att 

ta ut svängarna mer. Även Philip Warkander behandlar i sin doktorsavhandling normer och status inom 

grupper. Det som förenar medlemmar i en grupp är den gemensamma smaken och inom den egna 

gruppen blir stilen den dominerande diskursen, även om den av omgivningen ses som avvikande.40 

Warkander anser även att en viss klädstil kan ge bäraren makt och status och kan öppna eller stänga 

dörrar, beroende på situation och omgivning.  

Hur stil kan påverka status beroende på kontext bekräftades i uppsatsens forskning. När en medlem 

utvecklar ett nytt och avvikande köpbeteende, genom att köpa en Chanel-väska, skapas konflikter. För en 

grupp där inte inköp av lyxprodukter är normen kan det ses med oblida ögon av resten av medlemmarna. 

Alla ägarna bland uppsatsens respondenter berättar om negativa reaktioner från omgivningen, men inom 

gruppen av ägare av Chanel-väskor finner de en ny gemenskap. 

Modehistorikern Valerie Steele anser att anledningen till att en handväska från ett exklusivt varumärke 

kan fungera som statussymbol är att den är igenkänd. Att den kommunicerar att ”vi tillhör samma stam, 

eller åtminstone har vi samma kreditgräns”, skriver hon.41 Men det handlar inte bara om att 

kommunicera ekonomisk status, utan även att ägaren har god smak och vet vad som har ett högt värde 

                                                        

37 Eriksson 2009, s. 57. 
38 Eriksson 2009, s. 64. 
39 Oskar Henriksson. Kropp & Själ - Sticka ut eller passa in? (radioprogram). Sveriges Radio P1. Stockholm 2016-09-13. 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/778361?programid=1272 (Hämtad 2017-03-21). 
40 Warkander 2013, s. 221–222. 
41 Steele 1999, s. 104. 
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som kulturellt kapital. En förutsättning för det är naturligtvis att omgivningen känner igen varumärket. I 

länder som Sverige, där vi i vår kultur ser det som en smula fult att vara rik, så kan igenkännandet till och 

med vara till en social nackdel. En av uppsatsens respondenter berättar att hon känner kvinnor som inte 

vill bära sina Chanel-väskor i Sverige, eftersom de känner en negativ attityd från omgivningen, medan de 

möts av beundran i andra länder. Enligt den franske sociologen Pierre Bourdieu, så förekommer olika 

former av kapital, som fysiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt.42  Alla former av kapital konverteras till 

symboliskt kapital när de förekommer i ett sammanhang där omgivningen känner igen dem och erkänner 

värdet av dem. Det symboliska kapitalet kan ge fördelar i vissa omgivningar, som Chanel-väskan 

utomlands, eller nackdelar, när den skapar negativ respons i Sverige. 

Enligt Harari har människan strävat efter att samla på lyxprodukter sedan den blev bofast jordbrukare och 

fick en ny möjlighet att äga saker utan direkt funktion. För den tidigare jägare-samlaren hade det inte 

varit praktiskt möjligt att bära med sig mer än det nödvändigaste. För jordbrukaren blev det ett sätt att 

kommunicera social status. Även i dagens Sverige spenderas stora pengar på lyxartiklar av i stort sett 

samma anledning. ”Att köpa märkesvaror har blivit ett sätt att köpa sig en identitet”, säger Anneli 

Ståhlberg, socialantropolog vid Lunds universitet, i en intervju i Sydsvenskan.43 Hon anser att det som är 

nytt är att beteendet har spritt sig till lägre klasser. Det är inte enbart de rikaste som köper 

prestigeprodukter för dyra summor. ”Man får en identitet genom sin konsumtion. Jag har hört tjejer på 

kaféer som kallar sig Gucci-tjejer.”, säger Ståhlberg. En av respondenterna i uppsatsens intervjuer 

bekräftar detta genom att vara mycket noga med att framhålla att hon arbetat hårt och sparat länge för 

att kunna köpa sina väskor. Det har inte alls varit självklara inköp. En annan sparar fortfarande till sin 

första väska och räknar med att det kommer att ta flera år. Ingen av dem räknar sig själva till de rikaste, 

utan säger sig ha arbetat sig till möjligheten.  

Enligt Harari har vår art sedan den kognitiva revolutionen förmågan att skapa myter som delar in 

människor i påhittade hierarkier.44 Många av vår samtids myter grundlades för hundratals år sedan och vi 

har idag glömt varför de finns. Trots detta gör vi vårt bästa för att anpassa oss efter systemet och rättar 

snällt in oss i ledet i den grupp vi har tilldelats. Dagens demokratiska västerländska samhälle tillåter inte 

                                                        

42 Pierre Bourdieu. Raisons pratiques. Översättning Gustaf Gimdal och Stefan Jordebrandt. Praktiskt förnuft: bidrag till en handlingsteori. Daidalos, Göteborg 
1999, s. 97. 
43 Elisabeth Andersson. Shoppa dyrt – och köp dig en ny identitet. Sydsvenskan.se. Sydsvenska Dagbladets AB 2004-09-04. http://www.sydsvenskan.se/2004-
09-04/shoppa-dyrt---och-kop-dig-en-ny-identitet (Hämtad 2017-03-23). 
44 Harari 2014, s.137. 
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längre diskriminering av grupper. Men jag tolkar dock Ståhlberg som att det är fullt möjligt för oss att 

köpa oss tillhörighet högre upp i hierarkin. 

I det följande ges en historisk bakgrund till användandet av handväskor från medeltiden och fram till 

nutid. Därpå följer en kort redogörelse för Coco Chanels, och hennes företags, betydelse för kvinnors 

ökade frihet under 1900-talet, genom kläder, skor och handväskor. 

DEL II 
HANDVÄSKANS HISTORIK 
Väskor har använts av människor under lång tid. Innan man började konstruera fickor på kläderna fanns 

det inget annat sätt att bära sina ägodelar, för varken män eller kvinnor. Fram till och med 1500-talet bestod 

de till stor del av påsliknande väskor med någon form av dragsko eller band som snörde ihop öppningen. 

Större väskor som bars i ett axelband diagonalt över kroppen användes av bönder och vandrare.45 Under 

1600-talet var västvärldens ekonomi någorlunda stabil. Det fanns utrymme för att åtminstone de 

välbärgade kvinnorna kunde tillbringa mer tid med dekorativa sysslor och det blev vanligt med broderade 

väskor. Dessa användes till att förvara värdefulla ägodelar i, men hade även i sig själva ett högt värde.46  

Under 1700-talet började butiker växa upp i London och Paris som sålde juveler och parfymer. Dessa sålde 

även väskor.47 Under demokratiernas utveckling i början av 1800-talet blev det socialt tillåtet att även 

kvinnor tog i hand när de hälsade, men enbart med handskar på, och den estetiska kopplingen mellan 

handskar och väska blev ett sätt att visa sin sociala status.48 Man börjar även matcha väskorna med resten 

av klädseln och tillverkning av väskor av läder startades. Under den industriella revolutionen började väskor 

maskintillverkas och blev billigare. Modet spreds genom alla de nystartade magasinen och blev mer 

tillgängligt även för lägre klasser.49 

I slutet av 1800-talet blev det populärt att resa för nöjes skull bland de mer välbärgade, genom de stora 

fartygens och järnvägens utveckling.50 Produktionen av väskor för resenärer ökade, tillverkade av de som 

traditionellt varit inblandade i resor, fast då med häst, det vill säga sadelmakarna. Att inte själv bära mer 

än en liten handväska, blev ett sätt att visa ekonomisk status, för de kvinnliga resenärerna. De rika hade 

                                                        

45 Wilcox 2008, s.19. 
46 Wilcox 2008, s. 23. 
47 Wilcox 2008, s. 48. 
48 Wilcox 2008, s. 54. 
49 Wilcox 2008, s. 59–60. 
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bärare för de större väskorna. Nu såg man föregångaren till 1900-talets handväska, i det handbagage som 

bars av männen vid resor. Under denna period kan man även urskilja en skillnad mellan de olika väskor som 

burits av kvinnor genom århundradena. De tidiga broderade väskorna i tyg härstammade från en 

textiltradition som band kvinnorna i hemmet och bars enbart där. De nya handväskorna hade sitt ursprung 

i sadelmakeriet och bars i offentliga sammanhang. De blev ett tecken på kvinnans allt större självständighet. 

Första världskriget krävde kvinnornas närvaro i arbetslivet och efter det ville man inte gå tillbaka till 

hemmet. Handväskan blev viktig för att förvara det man behövde under dagen. Männens kläder hade 

istället, och har haft sedan dess, fickor för detta ändamål. 

Nu började även modedesigners tillverka väskor och under första halvan av 1900-talet blev väskorna större 

i takt med att kvinnans självständighet ökade.51 Under 1950-talet börjar man se tendenser att individuella 

väskmodeller får ökad betydelse inom modet och det startas butiker som enbart specialiserar sig på 

handväskor. Slit- och slängmentaliteten på 1960-talet och 1970-talets reaktion på detta, med ett större 

miljötänk, avspeglas även de i handväskmodet, med en förskjutning från plastmaterial till ett ökat intresse 

för hantverk. Under 1980-talets högkonjunktur började dyrare märkesväskor att ses som en investering och 

det bildades kölistor för de mer attraktiva modellerna. Detta ledde till en ökad piratkopieringsindustri och 

under 1990-talet översvämmades marknaden av kopior av de dyraste märkena. Handväskan är nu en 

accessoar med ett eget värde, som inte enbart ses som en del av en klädsel, utan kan användas till definiera 

en personlig stil. 

COCO CHANEL 
Gabrielle ”Coco” Chanel föddes 1883, i en fattig familj i Frankrike, och senare delen av sin uppväxt 

tillbringade hon på ett kloster.52 Hon öppnade sin första butik i Paris 1910, där hon sålde hattar och 1913 

ytterligare en med ett begränsat urval sportkläder.53 Chanel protesterade mot de kläder som i början av 

förra seklet begränsade kvinnornas rörlighet och lanserade ett mode som tillät dem att röra sig fritt, 

inspirerat av de manliga uniformerna under första världskriget. En av hennes legendariska deviser var att 

lyx måste vara bekvämt för att kallas för lyx. Chanels kläder gjorde succé och hon fungerade själv som sin 

                                                        

51 Wilcox 2008, s. 94–114. 
52 Arne Lapidus. Så gick Coco Chanel från fattig flicka till odödlig modeikon. Expressen.se. AB Kvällstidningen Expressen. 2009-09-18. 
http://www.expressen.se/nyheter/dokument/sa-gick-coco-chanel-fran-fattig-flicka-till-ododlig-modeikon/  (Hämtad 2017-02-23). 
Jessa Krick. Gabrielle “Coco” Chanel (1883–1971) and the House of Chanel. The Met. The Metropolitan Museum of Art. Oktober 2004. 
http://www.metmuseum.org/toah/hd/chnl/hd_chnl.htm (Hämtad 2017-02-23). 
53 Inside Chanel. Timeline. Chanel.com. Chanel. http://inside.chanel.com/en/timeline/  (Hämtad 2017-02-27). 
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egen reklampelare under ett halvt sekel innan hon dog 1971. Trots sina framgångar stängde Chanel 

verksamheten när andra världskriget bröt ut.  

I februari 1947 lanserade Christian Dior sin New Look, med en återblick på den gamla korsetterade 

siluetten och de vida kjolarna.54 Det rådande modet förespråkade handväskor med handtag som bars på 

armen eller i handen. Chanel ogillade det sätt på vilket modet på nytt begränsade kvinnans rörlighet och 

gjorde sin comeback i modebranschen 1953. I februari 1955 lanserade hon den väskmodell som döptes 

till 2.55 efter lanseringstillfället.5556 Chanels främsta orsak, angav hon själv, var att hon var trött på att 

inte ha händerna fria, och gav därför väskan en axelrem i form av en kedja. Legenden säger att hennes 

ungdoms intresse för hästar inspirerade till det matelasserade lädret och att kedjan påminde om 

nunnornas nyckelkedjor på klostret där hon växte upp. De första att ta till sig väskan var 1960-talets 

ungdomar, som tilltalades av det nya.57 Väskan har återlanserats flera gånger sedan dess och tillverkas 

fortfarande.  

Efter Coco Chanels död 1971 förde företaget en tynande tillvaro och Chanel sågs som ett märke för 

tanter, men sedan Karl Lagerfeldt tog över som chefsdesigner i mitten av 1980-talet ses det åter som ett 

klassiskt, men modernt modehus.58 I Stockholm öppnade Chanel egen butik i maj 2016.59 Chanels varor 

(förutom smink och parfym) kan bara köpas i de egna fysiska butikerna, med ett par få undantag.60 Något 

som ökar känslan av exklusivitet och gör att Chanel är ett av de lyxvarumärken som ökar, när branschen i 

övrigt snarare står still.  

På en av de mest välrenommerade försäljningsplatserna på Internet, Vestiaire Collective, finns drygt 5 000 

begagnade Chanel-väskor till salu.61 Tio av dem bjuds ut för mer än 100 000 kronor per styck och bara 

drygt 300 av dem kostar mindre än 5 000 kronor. En trolig orsak till den stora andrahandsmarknaden är 

att priserna på nya väskor ökar för varje år och det är möjligt att köpa en begagnad väska i ett bra skick 

                                                        

54 Elizabeth Ewing och Alice MacKrell. History of 20th Century Fashion, Fjärde upplagan. Anova Books Company Ltd, London 2008, s. 155. 
55 Justine Picardie. Coco Chanel – The Legend and the Life. Harper Collins Publishers. London 2011, s. 290–291. 
56 Se bild 2, bilaga 1. 
57 Wilcox 2008, s. 102–103. 
58 Arne Lapidus. Så gick Coco Chanel från fattig flicka till odödlig modeikon. Expressen.se. AB Kvällstidningen Expressen. 2009-09-18. 
http://www.expressen.se/nyheter/dokument/sa-gick-coco-chanel-fran-fattig-flicka-till-ododlig-modeikon/  (Hämtad 2017-02-23). 
59 Cassandra Lindblom. Äntligen! Då öppnar Chanel sin butik i Stockholm. Chic.se. FAB Media. 2016-05-16. http://www.chic.se/da-oppnar-chanel-butik-i-
stockholm/  (Hämtad 2017-03-09). 
60 Andrew Roberts. Chanel Sold-Out Dresses Show That Scarcity Counts. Bloomberg.com. Bloomberg L.P. 2013-01-29. 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-01-28/chanel-s-sold-out-dresses-show-that-scarcity-sells-amid-slowdown (Hämtad 2017-03-09). 
61 Vestiaire Collective. Sökning gav resultatet 5 022 Chanel-väskor till salu för mellan 1 422 kr och 368 940 kr, varav 10 för mer än 100 000 kr och 312 för 
mindre än 5 000 kr. 2017-02-09. http://www.vestiairecollective.com (Hämtad 2017-02-09). 



 
 

22 
 

för halva priset av vad en ny kostar. En annan orsak kan vara kötiden. Det är ett års kö för att köpa den 

mest populära modellen om den beställs i butiken i Stockholm.62 

I det följande studeras intervjumaterialet. Först presenteras respondenterna mycket kort och därefter 

tolkas materialet. Sammanfattningen av intervjumaterialet, med längre deltagarpresentationer, 

presenteras i en bilaga.63  

DEL III 
INTERVJUMATERIALET 
Intervjumaterialet visar en stor samstämmighet när det gäller attityder och åsikter kring hur handväskor i 

allmänhet, och väskor från Chanel i synnerhet, producerar identitet och grupptillhörighet. Men det finns 

även stora skillnader. De största skillnaderna syns, som väntat, mellan ägare och icke-ägare, men det var 

ändå förvånande att ägarna delade fördomarna om andra ägare med resten av gruppen. 

I bilaga 3 presenteras respondenterna mer utförligt och där redogörs för svaren utifrån deras åsikter och 

kommentarer angående uppsatsens frågeställningar. Materialet analyseras inte på det här stadiet utan 

det de säger refereras, även om en sammanfattning vad som sägs mellan raderna också görs. Detta för att 

det ska bli lättare att få en överblick över materialet och vem som har sagt vad. Därefter studerades och 

kategoriserades materialet för att hitta mönster där det gick att jämföra likheter och skillnader. Den 

följande tolkningen av materialet är uppdelad i dessa kategorier och de redogörs för under respektive 

rubrik. 

Respondenterna 

Pia 

Född 1959 (58 år). Universitetsutbildad och boende i Stockholms innerstad. Äger tre Chanel-väskor.  

Alicia 

Född 1988 (29 år). Gymnasieutbildad egen företagare boende i Stockholms innerstad. Äger tre Chanel-

väskor. 
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Johanna 

Född 1976 (41 år). Universitetsutbildad egen företagare boende i Stockholms innerstad. Äger flera 

Chanel-väskor.  

Petra 

Född 1977 (40 år). Universitetsutbildad och boende på söder i Stockholm. Sparar till sin första Chanel-

väska. 

Anna 

Född 1957 (60 år). Boende på söder i Stockholm. Äger ingen Chanel-väska. 

Gittan 

Född 1954 (63 år). Gymnasieutbildad sjukpensionär och deltidsföretagare boende i småstad. Äger ingen 

Chanel-väska. 

Therese 

Född 1967 (50 år). Högskoleutbildad egen företagare boende på landsbygd. Äger ingen Chanel-väska. 

TOLKNING AV MATERIALET 
Under bearbetningen av materialet utkristalliserade sig två huvudkategorier. Jag kallar dem myter och 

medlemskap. Myter är berättelser som ger oss en bild av vår omgivning och talar om för oss hur vår 

omgivning ser på oss själva. De är ledtrådar till oss hur vi ska agera och uppträda, anser Harari.64  Myterna 

har delats upp i tre underkategorier; myten om investeringsvärdet, myten om den äkta varan och myten 

om upplevelsen. Den andra huvudkategorin handlar om grupptillhörighet, om medlemskap i en grupp. 

Den har två underkategorier; bilden av jaget och bilden av omvärlden. Vid flera tillfällen syns tydliga 

skillnader mellan ägare och icke-ägare, av naturliga skäl. Ägarna har förstahandserfarenhet, medan icke-

ägarna använder sig enbart av sin föreställningsförmåga. Petra, som inte är ägare, men har kommit långt i 

sin planering av ett köp räknas som ägare om inget annat anges. 

Myterna  
Ett återkommande ämne i intervjuerna var känslan av mytbildning kring Chanel-väskan och dess skapare 

Coco Chanel. Människan har skapat myter runt fenomen för att stärka grupptillhörighet, sedan urminnes 

tider. Men myter kan även användas till att styra omgivningens trosföreställningar, ett viktigt inslag i 
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västerländsk kultur.65 Utan myter skulle vi bara tro på saker vi ser och kan ta på, som träd och stenar. Myter 

är inte sanna eller falska och är ofta svåra, eller omöjliga, att verifiera. Så snart vi får dem bekräftade övergår 

de från att vara myter, till att bli fakta.  

Myten om investeringsvärdet 

En av de myter som framstod var tron på Chanel-väskans höga investeringsvärde. De flesta av 

respondenterna är övertygade om att Chanel-väskans värdeökning kommer att bestå även i framtiden. Pia, 

Petra och Johanna tror att det är viktigt att välja en av de klassiska modellerna i svart, för att vara säker på 

få pengarna tillbaka om de någon gång i framtiden skulle vara tvungna att sälja. Johanna skulle inte 

rekommendera någon att köpa något annat än de två modellerna Classic eller 2.55, eftersom de har det 

säkraste andrahandsvärdet och för att de aldrig kommer att gå ur modet.66 Bland ägarna är det bara Alicia 

som tvekar lite, hon tror att det handlar om vanligt självbedrägeri, som man ägnar sig åt när man vill köpa 

något dyrt. Att man alltid kan sälja om man behöver pengar. En sorts säkerhet som kan hjälpa till att 

motivera köpet. På ett sätt är ändå alla ägarna överens. De köper inte väskan som en investering, utan för 

att använda den. Andrahandsvärdet är en bonus, inte en prioritet. 

Bland icke-ägarna är åsikterna mer skilda, av förklarliga skäl. Ägarna har de facto gjort investeringen och är 

mer benägna att motivera den för sig själva. Icke-ägarna ser på saken mer förutsättningslöst. Gittan 

ansluter sig till ägarna och ifrågasätter inte ett högt investeringsvärde och Therese tror att en trygg 

investering ingår i den livsstil som hon tänker sig att den kvinna som köper en Chanel-väska har. Det är bara 

Anna som tänker annorlunda. Hon ifrågasätter inte investeringsvärdet som sådant, men är övertygad om 

att det finns kommersiella makter som styr den höga efterfrågan. Hon är också den enda som lagt märke 

till att fenomenet inte är mer än tio år gammalt, något som kan stödja hennes tes om kommersiell påverkan. 

Delvis bekräftas detta av Johanna Fock, en av de ansvariga för Vintage Fashion på Bukowski Auktioner i 

Stockholm.67 Fock var med och startade avdelningen för cirka tio år sedan när de såg att intresset hade ökat 

internationellt för begagnade märkeskläder och handväskor. Hon delar dock inte Annas teori om 

manipulation. ”Jag tror att det ökade intresset beror på att människor är trötta på slit och släng. Man är 

mycket mer medveten idag om hur viktigt det är med återbruk.”, säger hon i en personlig intervju. Frågan 

är om det ena utesluter det andra? Det kan vara rimligt att anta att även trender som miljöintresse och 
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intresse för historiska föremål kan uppstå genom medveten opinion. Om inte av kommersiella skäl, så 

kanske politiska. 

Myten om den äkta varan 

En andra myt som framkom vid intervjuerna är den skarpa skillnaden mellan kopia och äkta vara.  Alla, både 

ägare och icke-ägare, är överens om att för den som äger en äkta Chanel-väska är det viktigt att den är just 

äkta. Det går inte att skapa samma känsla med en piratkopia eller en efterapning. ”Har du en oäkta tror jag 

inte att det går att uppnå samma boost av självkänslan”, säger Anna. Alla respondenter är dessutom 

överens om att det inte spelar någon roll om andra tror att det är en kopia. Men här skiljer sig icke-ägarna 

från ägarna, vid eftertanke, genom att de tror att det kanske kan finnas ägare som tycker att det är tråkigt 

om omgivningen tror att deras dyra väska är en billig kopia, när de nu lagt så mycket pengar på en äkta. 

Den enda som själv säger sig kunna tänka sig att köpa en kopia är Gittan. Alla andra skulle hellre köpa en  

äkta väska av ett billigare varumärke om de inte hade råd med en Chanel. Tillgång på pengar är något som 

de flesta av respondenterna tror är en avgörande faktor för om köpet blir av en äkta eller en kopia. Den 

som köper en kopia har inte råd med en äkta och den som har råd skulle aldrig köpa en kopia.  

Petra och Therese funderar över vad som händer med grupptillhörigheten för den som köper en piratkopia. 

Petra säger; ”Men de flesta som köper en äkta, de ser ju om någon har en fejk. Så det där blir ju också fel, 

för de som köper sin fejkväska för att de vill tillhöra gruppen.” Petra tror att 70 % av alla svenskar känner 

igen en Chanel-väska, men kanske bara 20 % ser om den är äkta. Therese tror istället att grupptillhörigheten 

inte uppfylls om inte ägaren av den piratkopierade väskan kan leva upp till den livsstil som en ägare av en 

äkta väska har.  

Oron för att bli lurad till att köpa en kopia, vid köp av en begagnad väska, delar ägarna i två läger. Pia och 

Petra har inga problem att köpa en begagnad väska. De anser att det går att göra på ett säkert sätt om man 

är påläst och noggrann. Alicia vill helst köpa en ny i butik, eftersom hon är rädd att bli lurad, men även för 

upplevelsen det ger att få köpa en ny.  

Alla ägarna tar upp de dåliga arbetsförhållanden, med bland annat barnarbete, som ett starkt skäl till att 

inte köpa en piratkopierad väska. De känner olust inför om andra skulle tro att deras äkta väska är en kopia, 

men enbart för att de inte vill förknippas med att stödja piratkopieringsindustrin. Ingen av icke-ägarna 

verkar medveten om den synvinkeln.  

Två av ägarna visar dessutom ilska när de pratar om den mer legitima plagieringsindustrin. Det går att tolka 

deras reaktioner som att de inte är särskilt förtjusta i att det finns billigare väskor på marknaden som kan 
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förväxlas med deras Chanel-väskor av en omgivning som inte är insatt. Kanske identifierar de sig med 

varumärket Chanel och känner sig kränkta å företagets vägnar på grund av solidaritet? Eller handlar det om 

att de har betalat dyrt för ett medlemskap i klubben och att de inte vill att obehöriga ska ta sig in så 

lättvindigt? 

Myten om upplevelsen 

Återigen är ägarna fullständigt eniga. De beskriver lyxköpet som en upplevelse som helt skiljer sig från 

enbart en investering. Köpet handlar om att för en stund få vara i en värld som av de flesta bara anser är 

mycket rika förunnade. Att få bli bjuden på ett glas champagne och få känna sig som den viktigaste kunden 

i butiken. Det här är en myt som även odlas av Chanel själva. Det går inte att köpa en ny Chanel-väska i en 

webbutik eller ett varuhus. Det finns visserligen några få undantag på stora varuhus i några av de största 

huvudstäderna, men i stort sett handlar det om att ta sig till en av Chanels egna butiker. Bruno Pavlovsky, 

ansvarig för Chanels modedivision, säger i en intervju för Bloomberg att det handlar om varor som måste 

ses och upplevas och därför inte kan köpas på internet.68 En annan orsak kan tänkas vara att Chanel, genom 

att enbart tillåta försäljning i de egna butikerna, kan ge sina kunder 100 % garanti att det är äkta vara de 

får.  

Pia har en extra stark upplevelse kopplad till ett av sina köp. Hon köpte en väska till sitt bröllop och gjorde 

det dessutom i Chanels butik på Rue Cambon i Paris, den av de butiker som Coco Chanel är starkast 

förknippad med. Pia berättar hur de blev guidade runt i butiken och fick se våningen där Coco Chanel bodde. 

Hon beskriver hur känslan av historiens vingslag förhöjde upplevelsen. Den historia som kopplar Chanels 

väskor till legenderna om grundaren är något som alla respondenter, utom en av icke-ägarna, pratar om. 

De kan alla historien bakom modehuset och anser att det är en stor bidragande orsak till att de valt just 

Chanel. Johanna berättar om den kult som finns runt Chanel i Frankrike och om den starka identitet väskan 

har som är kopplad till berättelsen om hur Coco Chanel bidrog till kvinnans frigörelse.  

Även två av icke-ägarna har egna upplevelser kopplade till modehuset. Anna berättar hur hon såg, som hon 

minns det, den ursprungliga modellen 2.55, på bilder i modetidningar som hon läste som tonåring. Hon 

sammanknippar väskan med sin barndoms idol, fotomodellen Twiggy. Gittan är mycket intresserad av 

kläder och Chanels klassiska dräkter är något hon gärna skulle äga och hon minns hur kända personer, som 

Jacqueline Kennedy, ofta bar dem. Även hon förknippar 2.55:an med Coco Chanel personligen. 
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Alla respondenter förmedlar samma legender om Coco Chanel, men det har varit mycket svårt att få dem 

verifierade. På företaget Chanel är de extremt restriktiva när det gäller att dela med sig av information och 

känslan infinner sig att de vill att legenderna ska leva sitt eget liv och förstärka värdet av att äga en Chanel-

väska. Jag försökte få svar på några av mina frågor, som berör legenderna, genom att maila dem till Chanel-

butiken i Stockholm. De vägrade att svara överhuvudtaget, utan hänvisade mig till det franska 

huvudkontorets pressavdelning. Huvudkontoret svarade inte heller på frågorna utan skickade det officiella 

pressmaterialet, som enbart berörde de senaste modellanseringarna. Chanels egen hemsida ger inte heller 

många svar. Men egentligen anser jag inte att det spelar så stor roll. Det viktiga med myter är inte om de 

är sanna eller falska, utan att de blir trodda. Uppsatsens respondenter tror på myterna som omgärdar 

modehuset och genom det så får de avsedd effekt, oavsett sanningshalt. När människor inte längre tror på 

myterna så finns risken att intresset svalnar och att det, idag, goda investeringsvärdet minskar drastiskt. 

Medlemskapet 
Människan är beroende av att kommunicera med andra människor för sin överlevnad och en stor del av en 

persons kommunikation av identitet och grupptillhörighet är kopplad till självkänslan. Någon som utstrålar 

självsäkerhet och auktoritet får ofta ledarrollen i en grupp och med den kommer status och makt. Men 

någon som har hög status inom en speciell grupp kan ses som avvikande av utomstående.69 Vad händer då 

med statusen om man lämnar gruppen?  

Ett mönster som framträdde tydligt var det som handlade om grupptillhörighet. Innebär ägandet av 

Chanel-väskan ett medlemskap i en klubb? En inre cirkel som man antingen befinner sig inne i eller står 

utanför. Mönstret delades upp i två delkategorier. Den första handlar om den syn som ägarna har på sitt 

eget ägande och sin grupptillhörighet. Även icke-ägarna har bidragit med sin syn på hur de skulle känna 

sig om de ägde en Chanel-väska. I den andra berörs hur respondenterna ser på sin omgivning. Dels hur de 

ser på andra ägare, men även hur de ser på andra grupper som samverkar med dem som, faktiska eller 

potentiella, ägare.  

Bilden av jaget 

Alla respondenter beskriver förhöjd självkänsla i samband med möjligheten att kunna köpa en dyr 

märkesväska. Ägarna berättar av egen erfarenhet och icke-ägarna tänker sig in i situationen. Gittan tror att 

någon som äger en äkta Chanel-väska utstrålar självsäkerhet. ”Ja, man sträcker nog på sig lite extra.”, säger 

hon. Speciellt stor höjning av självkänslan får de som har offrat något. De som har sparat länge och kanske 
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dragit ner på andra utgifter, eller de som arbetat hårt och länge och genom det uppnått en ekonomisk nivå 

som gjort det möjligt att köpa en Chanel-väska. Oavsett orsak känner de att de har gjort sig förtjänta av 

den. De flesta av respondenterna, både ägare och icke-ägare, är överens om att den höjda självkänslan bara 

kommer med en äkta väska. Det fungerar inte med en kopia.  

Respondenterna är överens om att det finns en känsla av samhörighet mellan ägare av Chanel-väskor. När 

en ägare ser en annan ägare så lägger de märke till varandra. ”Man blir som en radar när det gäller Chanel-

väskor. Jag tror att om två kvinnor som möts i en hotellhiss och har likadana väskor, så är det klart att de 

börjar prata om väskan. Ungefär som man börjar prata om man har en bäbis i vagnen eller en gravidmage.”, 

säger Johanna. Det känns bra att träffa andra som också äger en Chanel-väska. Therese anser att de flesta 

anammar den stil som medlemmarna har, i den grupp de vill tillhöra. ”Man vill tillhöra en viss kategori av 

människor. Man vill visa att man också är med i gruppen.”, säger hon. 

Ingen av respondenterna säger sig har köpt sin väska, eller skulle göra det i teorin, för att kommunicera 

ekonomisk status. Alla respondenter, utom en, är säkra på att den tänkta betraktaren är ägaren själv, i 

första hand. Vad omgivningen har för åsikt är ointressant. Men ändå beskriver två av ägarna något som, 

trots att de tycker sig ha förtjänat väskan genom hårt arbete, kan tolkas som rättfärdigande. De betonar 

under intervjuerna att de inte lever ett liv i sus och dus, utan mycket väl kan köpa, och kombinera, billigare 

kläder med Chanel-väskan. Samtidigt säger de att de känner sig stolta och glada när de får uppmärksamhet 

och positiva kommentarer när de publicerar bilder på Chanel-väskan på sina Instagram-konton eller sin 

blogg.70 Denna splittrade känsla kan kopplas till den typiska svenska, ibland påtvingade, blygsamheten. Å 

ena sidan Jantes lag som säger att vi inte ska tro att vi är förmer än andra. Å andra sidan har vi insyn i, och 

påverkas av, resten av världens kulturer via internet och de har inget emot framgång och starka egon. 

Alla ägarna, utom Petra som ännu inte köpt sin första Chanel-väska, erkänner att tröskeln för vad de anser 

vara ett acceptabelt pris höjs allteftersom. Att de blir fartblinda. Den enda icke-ägaren som bekräftar 

fenomenet är Therese. ”Ja, det är lätt att det drar iväg och så bara vänjer man sig vid tanken, liksom.”, säger 

hon. 

Bilden av omvärlden 

Det framgår tydligt att respondenterna inte ser gruppen som köper Chanel-väskor som homogen. På frågan 

om hur den typiska ägaren av en Chanel-väska ser ut så pekar de alla ut en välklädd, modemedveten dam, 

                                                        

70 Instagram. #chanelbag ingår i 2 978 431 inlägg, 2017-05-02. www.instagram.com (Hämtad 2017-05-02). 



 
 

29 
 

med mycket pengar. ”Östermalms-ladyn” som har en generell hög levnadsstandard och som inte behöver 

bry sig speciellt mycket om vad saker och ting kostar. Men de flesta av dem betonar att det är en traditionell 

bild, som inte nödvändigtvis stämmer längre. 

Nästan alla respondenter säger sig ha iakttagit att intresset för Chanel-väskor även är stort hos yngre. 

Varumärket har inte längre en ”tant”-stämpel. Men till skillnad från den äldre självsäkra kvinnan, som köper 

väskan för sin egen skull, så tror flera av respondenterna att de yngre är mer benägna att köpa sin väska av 

osäkerhet. Genom att köpa en Chanel-väska, tror de sig kunna köpa en identitet och ett medlemskap i en 

eftertraktad grupp. Anna säger: 

”Är jag en ung tjej och har vänner, bor på Östermalm och har en pappa som är rik. Då tillskansar jag mig ju 
väskan för att andra ska betrakta mig. Det handlar om att unga människor inte har mognat än. De har inte en 
stark egokärna, eller vad jag ska säga. Och då tror jag att i en sån grupp kan det uppstå intresse från andra. 
Jag tänka mig att det blir en viss avundsjuka.” 

Gittan är den enda som har en avvikande åsikt. Hon tror att de yngre kvinnorna tycker att väskan är för 

damig och att de hellre identifierar sig med mer moderna varumärken. 

Förutom att respondenterna ser att både äldre och yngre kvinnor är intresserade av att köpa Chanel-väskor, 

så ser de även att köparna är uppdelade på två andra sätt. Alla nämner gruppen som köper väskor för att 

signalera hög ekonomisk status. Det är de som helst köper den väska som omgivningen lättast känner igen, 

den med den tydligaste logotypen. Johanna anser dessutom att hon ser tendenser att det finns andra 

grupper som inte vill skryta med sina pengar, utan köper kvalitet för sin egen skull. De köper hellre en 

modell som Chanel 2.55, med sin diskreta äldre logotyp. Petra bekräftar det genom att hävda att hon själv 

tillhör en grupp som istället strävar efter kvalitet och hållbarhet. Alicia säger att hon aldrig skulle ta med sin 

väska till fattigare länder. Hon vill inte framstå som respektlös inför människor som knappt har mat för 

dagen. Samtidigt som alla respondenter är överens om att det finns de som köper en Chanel-väska för att 

omgivningen ska se att de har råd, så säger sig ingen själv göra det av den anledningen. Johanna sätter 

fingret på fenomenet: ”Ingen skulle erkänna att man köper den som statussymbol.” 

Alla ägarna är aktiva på Instagram och kommunicerar med andra om sina väskor. Det händer att de får 

negativa kommentarer och då handlar det oftast om, vad de tolkar som, avundsjuka hos personer som 

gärna själva skulle äga en Chanel-väska och genom detta känna sig delaktiga i gemenskapen. 

”Det blir mycket prat om pengar. Framförallt i storstäderna.”, säger Alicia. ”I hela det här samhället. Det 
behöver inte vara på ett negativt sätt, men det är mycket fokus på pengar. Jag skulle säga att det tyder på 
avundsjuka att folk inte vet, bara. Har du fått den av din pappa?, liksom. Mycket så.” 
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Flera i gruppen har erfarenhet av en oförstående omgivning som kan kännas hotfull. Alicia har fått utstå 

kommentarer om det mindre kloka i att lägga så mycket pengar på en väska från delar av sin familj. Och 

Johanna berättar om kvinnor som inte vill utsätta sig för andra svenskars förakt, utan enbart bär sin väska 

när de är utomlands. Therese skulle aldrig ta med en Chanel-väska till ett släktkalas, för att inte utsätta sig 

för obehagliga kommentarer. 

”…jag tror att de nog inte har mindre pengar, men de lägger dem på andra saker. Jag vet inte vad de lägger 
dem på, men de skulle inte köpa en dyr väska. Om jag vet om det skulle jag inte utsätta mig för det frivilligt, 
genom att ta med den.” 

Respondenterna upplevs som medvetna om att det finns en stor mängd människor som varken tillhör den 

inre cirkeln eller är medvetna om att de står utanför. Det är gruppen som inte ens reflekterar över Chanel-

väskan som fenomen och symbol för ekonomisk status. De ser den inte ens. Johanna anser att de flesta i 

hennes hemstad inte skulle veta vad hennes Chanel-väska står för i vissa omgivningar. Att den är ett 

storstadsfenomen. Anna och Gittan tror att helhetsstilen hos bäraren måste stämma för att omgivningen 

ska lägga märke till väskan. ”Om jag hade väskan skulle den inte synas, men om man har hela kitet, så syns 

även väskan.”, säger Anna. 

Alla ägarna signalerar också att det finns en grupp som de absolut inte vill förväxlas med. De vill inte 

förknippas med den grupp som köper kopior, eftersom de inte vill att omgivningen ska tro att de stödjer 

”den vidriga piratkopieringsindustrin”. Det intressanta är att det är ingen av icke-ägarna som 

överhuvudtaget tar upp ämnet ur den synvinkeln, utan de delar snarare upp köpare i de som har råd att 

köpa sig en äkta och de som vill tillhöra klubben, men inte har ekonomisk möjlighet, utan får hålla tillgodo 

med en kopia. 

DEL IV 
RESULTAT 
Syftet med uppsatsens forskning var att ta reda på om ett köp av en Chanel-väska är en ren investering 

eller om det finns en önskan att kommunicera den maktposition som kan uppnås genom hög ekonomisk 

status. Jag ville även ta reda på hur förhållandet mellan investeringen och glädjen av att äga väskan ser ut. 

I det följande redogörs för resultatet av forskningen genom att uppsatsens frågeställningar besvaras med 

hjälp av dess teoretiska utgångspunkter. 

  



 
 

31 
 

Bruksföremål eller statussymbol? 
Uppsatsens första frågeställning lyder; “Vilka motiv finns det för att köpa en handväska från Chanel?” Vid 

första anblicken av materialet ser det ut som om åsikterna är mycket spretiga. Men ju mer det 

sammanfattas och analyseras, desto mer framträder tydliga gemensamma nämnare. Hos de som är ägare 

när intervjuerna sker finns en stark önskan av att just få äga, något som människan strävat efter ända sedan 

arten blev bofast jordbrukare.71 Respondenterna pratar om hur lyckliga de blir av tanken på att dessa vackra 

väskor är i deras ägo och att de blir glada när de bär dem, eller bara tittar på dem. Ingen av dem säger sig 

ha köpt dem för att känna samhörighet med andra ägare, utan att de gjort det för att de känner att de är 

värda att äga dem. Den som strävar efter att vara unik, vill ogärna bli jämförd med andra, eftersom känslan 

av att skilja ut sig då försvinner.72 Men samtidigt finns en stark koppling till den personliga självkänslan och 

med den följer automatiskt en medvetenhet om de reaktioner som den egna stilen skapar hos 

omgivningen. Vi kommunicerar vår identitet icke-verbalt med vår klädsel.73 Som en följd av det försöker vi 

styra den uppfattning omgivningen får av oss på ett medvetet sätt genom val av stil.74 Det finns en tydlig 

konflikt i materialet, speciellt hos ägarna. De är mycket väl medvetna om att det finns en laddning av hög 

ekonomisk status i väskor från Chanel, men tycker inte att kopplingen finns till det egna ägandet. De vet 

hur de ses på av omvärlden, genom att de är aktiva i sociala medier och får kommentarer både där och i 

sin fysiska omgivning. De anser helt enkelt att den bild omgivningen signalerar att den har är orättvis och 

inte speglar hela deras personlighet, som är mer komplex.  

Bland de respondenter som inte äger en Chanel-väska är självklart åsikterna mer hypotetiska. Här finner vi 

även dem som i första hand låter funktionen styra när de köper en handväska. Det viktigaste är att den 

uppfyller de krav som vardagsanvändningen kräver. Utseendet kommer i andra hand. Hos ägarna är man 

mer beredd att kompromissa med funktionella detaljer och köper den modell som man tänkt sig även om 

den inte är så praktisk i alla lägen. Alla icke-ägare bland respondenterna är eniga om att de tror att 

huvudmotivet för att köpa en Chanel-väska är att visa omgivningen att de faktiskt har råd att lägga pengar 

på en lyxartikel. De köper sig en identitet med hjälp av den.75 De visar att det antingen finns pengar till 

vadhelst de önskar, eller att de har arbetat och sparat ihop till den. Oavsett orsak ses köparna som kvinnor 

som får pengar över efter att alla basbehov är uppfyllda. Genom sin övertygelse bekräftar icke-ägarna att 

                                                        

71 Harari 2014, s. 92. 
72 Oskar Henriksson. Kropp & Själ - Sticka ut eller passa in? (radioprogram). Sveriges Radio P1. Stockholm 2016-09-13. 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/778361?programid=1272 (Hämtad 2017-03-21). 
73 Eriksson 2009, s. 91. 
74 Brück 2005, s. 10–11. 
75 Elisabeth Andersson. Shoppa dyrt – och köp dig en ny identitet. Sydsvenskan.se. Sydsvenska Dagbladets AB 2004-09-04. http://www.sydsvenskan.se/2004-
09-04/shoppa-dyrt---och-kop-dig-en-ny-identitet (Hämtad 2017-03-23). 
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manipulationen fungerar. De vet vad en Chanel-väska kostar och enbart detta faktum förändrar bilden av 

ägaren. Enligt Bruno Latours teorier fungerar väskan som en förmedlare när väskan bekräftar den 

uppfattning som omgivningen redan hade av ägaren, men kan även fungera som medlare och förändra 

bilden av en kvinna som utan väska skulle ha placerats i en annan grupp av betraktaren.76 

En stor del av motivet för att köpa en väska från Chanel är upplevelsen vid själva köpet, enligt alla ägande 

respondenter. Trots att det är en kortvarig företeelse är det ändå något de nämner som viktigt. Väskan 

symboliserar minnet av den stund när de får känna sig utvalda. Väskans ekonomiska kapital konverteras till 

kulturellt kapital. Den symboliserar god smak, genom sin koppling till skaparen Coco Chanel och till det 

erkänt goda hantverket.77 Däremot är det ingen av respondenterna, varken ägare eller icke-ägare, som 

anser att det höga andrahandsvärdet är ett avgörande motiv. Väskorna köps för att användas, men 

investeringsvärdet gör att tanken på utgiften känns lättare att uthärda. 

Överklassdam eller bloggartjej? 
”Hur påverkar en Chanel-väska bilden av ägaren?”, är uppsatsens andra frågeställning. Alla uppsatsens 

respondenter är förvånansvärt eniga när det gäller vem den typiska ägaren av en Chanel-väska är. Alla ser 

framför sig en välklädd dam i medelåldern. Hon har ett bra arbete med lön över genomsnittet och har köpt 

den för egna pengar, alternativt fått den av sin man i present. De flesta respondenter placerar henne 

geografiskt i Stockholm och då på Östermalm. Hon är mån om sin stil och genomför den konsekvent. I 

marknadsundersökningar brukar man kalla den här typen av svar för Top of Mind. Begreppet innebär att 

det är det första den tillfrågade kommer att tänka på utan att de får ta del av några svarsalternativ. Andelen 

som svarar samma sak brukar motsvara verkliga förhållanden.  

När respondenterna resonerar vidare visar sig en mer nyanserad bild. Idag är det betydligt fler kategorier 

av kvinnor som köper en Chanel-väska. Den har en stor yngre publik och det är bland dessa som 

stilkrockarna syns mest. Att bära en Chanel-väska till trasiga jeans eller budgetköp från klädkedjorna är 

både etablerat och accepterat och går att finna i sociala medier och bloggar. Fenomenet förekommer inte 

enbart bland unga, utan även äldre kvinnor som tidigare ansett att väskan varit för ”tantig”, baserat på 

bilden av den typiska överklassdamen, har fått upp ögonen för den. Alla kvinnor i uppsatsens 

intervjumaterial är trots allt överens om att den inte är för alla. Elisabeth Wilson anser att vi lär oss de 

sociala ledtrådar som vi behöver för att tolka social status hos vår omgivning.78 Och enligt Valerie Steele 
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77 Steele 1999, s. 104. Bourdieu 1999, s. 97. 
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fungerar ledtrådarna bara om de är igenkända.79 För den som vet hur mycket en Chanel-väska kostar, 

framstår det som självklart att det måste finnas tillräckligt med pengar bakom, för att ett köp ska ske. 

Oavsett stil, ålder eller pengarnas källa, så är bilden av en ägare av en Chanel-väska att hon tillhör de mer 

ekonomiskt välbärgade. Hon har köpt sig en plats högre upp i hierarkin.80 

Storstad eller landsbygd? 
Uppsatsens tredje frågeställning; ”Hur skiljer sig bilden av bäraren av en Chanel-väska åt, i olika 

kontexter?”, visade sig vara en mer komplex fråga än väntat. Den rådande åsikten bland respondenterna 

är att för den som äger Chanel-väskan spelar det ingen roll vad omgivningen anser, oavsett var ägaren 

befinner sig. Den ökade självkänslan skapas av att ägaren själv har vetskapen om väskans värde. Trots detta 

finns uppfattningen om att det finns skillnader när det gäller både stilmässig och geografisk miljö.  

Människan är benägen att vilja passa in i den kontext hon befinner sig i. I alla typer av grupper får den som 

bäst följer den stil som är den rådande normen inom gruppen, högst status.81 Att avvika för mycket anses 

provocerande, medan att smälta in kan ge maktfördelar. I Sverige kan en Chanel-väska verka provocerande 

när den bärs i en omgivning där inte den typen av lyxartiklar är normen, vilket flera av respondenterna kan 

ge exempel på. Det finns, däremot, grupper inom exempelvis modeindustrin i Stockholm, där lyxväskor är 

vanligt förekommande. Även om inte alla inom dessa grupper har råd att köpa just en Chanel-väska finns 

ofta en önskan att göra det och många införskaffar istället märkesväskor som är mindre kostsamma, för att 

på så sätt ändå kunna följa normen och öka sin status inom gruppen. Utanför Stockholm, i allmänhet, och 

utanför dessa grupper, i synnerhet, passerar en Chanel-väska ofta obemärkt förbi och påverkar således 

bilden av ägaren varken positivt eller negativt. Skulle den kännas igen är reaktionen beroende av den 

diskurs som råder i just den gruppen, på just den platsen, vid just den tidpunkten.82  

Förutom kontexten är respondenterna eniga om att ägarens stilmässiga helhet påverkar synen, mer än 

själva Chanel-väskan i sig. Det är viktigt att bärarens stil är konsekvent genomförd i harmoni med väskan, 

för att väskan ska uppfattas som äkta, men det innebär inte nödvändigtvis att resterande klädsel måste 

vara lika dyrbar. ”Jag tror att det mer handlar om att man följer modet på Instagram och på nätet och i 

tidningar. Att man visar att man har lite koll på det.”, kommenterar Therese i intervjun. Kommunikation 

mellan människor handlar till större del om mottagarens tolkning än om sändarens avsikt. Detta gäller även 
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den icke-verbala kommunikation som kläder och stil utgör.83 Även om inte omgivningen tolkar stilen som 

bäraren avsett, så kommer tolkningen ändå att definiera bäraren. Om bäraren inte kan leva upp till den stil 

som förväntas av en ägare av en dyrbar väska är det troligt att omgivningen antar att det är en billig kopia, 

istället. Väskan har då inte avsedd effekt som statushöjare, oavsett om den verkligen är äkta, eller inte.  

Original eller kopia? 
Uppsatsens fjärde och sista frågeställning; ”Hur påverkar marknaden av kopior och efterapningar bilden av 

bäraren av en äkta Chanel-väska?”, ansluter tätt till den tredje frågeställningen. Hur kontexten och ägarens 

stil påverkar synen på bäraren handlar i stort om ett avgörande av om väskan är äkta vara eller en piratkopia 

och uppsatsens material är motstridigt. Uppsatsens respondenter är överens om att en ägare av en äkta 

Chanel-väska inte bryr sig om ifall omgivningen tror att det är en kopia. Ägarna skiljer ut sig genom att de 

inte vill förknippas med piratkopieringsindustrin, på grund av etiska skäl, vilket tyder på att de själva ser ner 

på ägare av en piratkopierad väska. De anser att det är bättre att köpa en väska av ett billigare märke om 

Chanel-väskan är för dyr.  

Icke-ägarna har mer förståelse för piratkopieringsindustrin. De anser att det är ett fenomen som följer med 

populära varumärken och att de som köper en piratkopierad väska gör det för att känna sig som 

medlemmar i gruppen av ägare av Chanel-väskor. Det är ingen som tror att en piratkopierad väska 

övertygar ägaren själv, eller en insatt omgivning, men troligen kan den passera som en anonym, men 

förmodligen dyr, märkesväska för den stora allmänheten utan kunskap om Chanel-väskans utseende och 

egenskaper. En slarvigt tillverkad piratkopia kommer inte att ge ägaren det kulturella kapital som en äkta 

väska kan, eftersom värdet bara kan omvandlas till symboliskt maktkapital i en grupp som kan skilja en äkta 

väska från en kopia.84 

En intressant teori, gällande piratkopieringensindustrins effekter, framförs av Anna. Hon tror att den 

omfattande piratkopieringen i framtiden kommer att urholka intresset för de äkta väskorna. Om inte 

omgivningen kan skilja på en äkta och en kopierad väska, är risken stor att dagens köpare av äkta väskor 

tröttnar på att deras surt förvärvade äkta väskor trots allt bara uppfattas som de vanligare förekommande 

kopiorna. ”Om man inte vet vad som är vad, är det ju inte så kul. Har jag lagt ner 30 000 spänn på min väska, 

så vill jag att folk ska fatta att det inte är en kopia, utan att det här det är äkta vara.”, säger hon i intervjun. 

Om detta fenomen blir verklighet kommer bilden av en bärare av en Chanel-väska troligen att devalveras 
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och till följd av detta kommer även intresset för andrahandsmarknaden och därmed investeringsvärdet att 

minska. 

AVSLUTANDE DISKUSSION 
Slutsatser 

Det går inte att dra några generella slutsatser av studien, eftersom den till stor del baseras på ett fåtal 

kvalitativa intervjuer av kvinnor boende i min närhet eller i Stockholm. De kvinnor som ställde upp på 

intervjuerna är med största sannolikhet även de som tycker att ämnet är intressant att diskutera. Metoden 

är med andra ord långt ifrån statistiskt säker. Det är dock möjligt att se mönster, till och med mönster som 

upprepas. Och med hjälp av tidigare forskning inom grupptillhörighet och kommunikation av identitet anser 

jag att det är troligt att studiens resultat kan appliceras på större grupper inom svensk kultur. Min 

förhoppning är att studien kan bidra med en, om än blygsam, pusselbit och inspirera till diskussion och 

vidare forskning. I studiens resultat kan skönjas flera intressanta fenomen, som diskuteras i det följande. 

Ekonomiskt kapital 

I studiens material kommer väskornas investeringsvärde upp som ett av motiven till inköp, men av 

respondenterna behandlas det som underordnat. Ingen anser att det skulle ha någon större inverkan. Trots 

detta finns en stor andrahandsmarknad där priserna ligger i närheten av, och ofta överstiger, väskans 

inköpspris. Det är lätt att tolka marknaden för Chanel-väskor som en säker investering. Frågan jag ställer 

mig är hur säker investeringen är i verkligheten? Det vi kan se och lära av historien är att trender kommer 

och går. Enbart det faktum att väskorna har ett högt värde idag garanterar inte på något vis en framtida 

värdeökning. Ytterligare en orsak som kan komma att påverka den framtida värdeökningen är 

piratkopieringsindustrin. Det finns idag så välgjorda kopior att rädslan för att bli lurad hindrar till viss del 

att köpa en begagnad, vilket kan påverka andrahandsvärdet i längden. Även mängden kopior på marknaden 

kan minska intresset för äkta väskor om det blir för svårt att skilja dem åt. Det ekonomiska kapitalet av att 

äga en Chanel-väska vilar på osäker grund. 

Kulturellt kapital 

I materialet finns en tydlig önskan att vara delaktig i historien. Genom att köpa en Chanel-väska, så har man 

införskaffat något som dels har en lång och omskriven historia, men även något som i framtiden kan vara 

ett föremål som man hoppas får ett högt kulturhistoriskt värde. Man visar på god smak. Respondenterna 

pratar om upplevelsen av att köpa en väska i Chanels egna butiker. En upplevelse av att vara nära 

varumärket som närmast kan liknas med att besöka ett museum och känna sig nära konstnären. Det går att 

se paralleller till detta fenomen även på andra håll i vårt västerländska samhälle. Intresset för hållbarhet är 
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idag stort. Inte enbart hållbarhet i bemärkelsen att inte överutnyttja jordens resurser, utan även att köpa 

produkter som har sett lika ut och producerats på samma sätt under lång tid. Jag äger själv, och är inte 

ensam om det, stolen lilla Åland designad av Carl Malmsten, servisen Swedish Grace av Louise Adelborg för 

Rörstrand och ljusstaken Vänskapsknuten av Josef Frank för Svenskt Tenn. Alla är föremål som skapades 

för 80–90 år sedan och som tillverkas än idag. Och i TV sänds program som lär ut hur man renoverar gamla 

hus på det sätt som användes när huset först byggdes. Att bo i ett gammalt hus, eller att äga ett föremål 

som kan förväntas hålla länge ger en känsla av att medverka i ett historiskt förlopp. Att bidra med något 

beständigt. Coco Chanel började sin bana inom modedesign för över 100 år sedan och väskmodellen 2.55 

har redan mer än 60 år på nacken. Det är lätt att förledas att tro att den kommer att existera för evigt. 

Socialt kapital 

Studiens mest intressanta fenomen är kopplat till social identitet och grupptillhörighet. En del av det går 

troligen att spåra till människans medfödda samlarbeteende. Som jägare-samlare var samlandet av föda en 

förutsättning för att överleva. När människan senare blev jordbrukare och inte längre behövde samla mat 

kunde behovet uppfyllas genom att man samlade ägodelar som symboliserade ägarens status i den egna 

gruppen.  

Intervjuerna gav mig erfarenheten att det är svårt att få en bild av drivkrafterna för att köpa en Chanel-

väska genom att fråga respondenterna om deras egna upplevelser. Genom att analysera de svar 

respondenterna gav om andra köpares motiv, så är det trots allt möjligt att göra en tolkning. Att äga en 

Chanel-väska verkar till stor del ha att göra med att vara medlem i en klubb där medlemmarna delar samma 

normer. Den rådande uppfattningen bland respondenterna är att det finns en grupp som är medlemmar i 

klubben genom sitt ägande, en mindre grupp som önskar att de vore medlemmar, samt en liten grupp som 

aktivt befinner sig utanför klubbens diskurs och föraktar det de anser att medlemmarna står för. Men den 

största gruppen är de som är helt omedvetna om klubben och diskursen, som inte bryr sig, eller ens är 

medvetna om att de kan bry sig.  

Det är inte helt självklart att klubbens normer är kopplade till hög ekonomisk status, men det är troligt att 

de handlar om att tillhöra rätt klubb. Den klubb med de medlemmar som har högst status inom den diskurs 

som ägarna ansluter sig till. För att få bli fullvärdig medlem i önskad klubb krävs att äga en äkta Chanel-

väska. En piratkopierad väska fungerar inte, men förmodligen har en mycket välgjord kopia samma värde 

som en äkta inom klubben. Så länge ingen vet att den är en kopia. Det är inte heller nödvändigt att klubben 

har geografisk närhet mellan medlemmarna, utan Internet-forum som Instagram kan fungera på samma 

sätt. 
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Något som jag fann mycket intressant var att det gick att se en koppling mellan ägande av en Chanel-väska 

och människovärde. Bland respondenterna framkom en tydlig åsikt att den som arbetat hårt och sparat 

ihop pengarna till sin väska var mer värd att äga den, än någon som redan har ett överflöd och fått den till 

skänks. Att köpa en lyxväska blir en belöning för hårt arbete. Flera av respondenterna betonar att de inte 

överspenderar generellt, utan även kan leva smått, vilket jag tolkar som ett sätt att rättfärdiga sina dyra 

inköp, för sig själva eller för omgivningen, och genom detta skilja sig från gruppen med överflöd.  

Symboliskt kapital 

Syftet med studien var att ta reda på om det går att jämföra fenomenet att köpa handväskor för 10 000-

tals kronor med det som på 1800-talet fick kvinnor att bära obekväma kläder och skydda sig från solens 

strålar. Köper kvinnor idag en väska från Chanel för att visa omgivningen sin höga ekonomiska status eller 

finns det andra, mer subtila, motiv?  

Studien visar att det är en förenkling att enbart hänvisa till att en Chanel-väska symboliserar hög ekonomisk 

status. Det handlar till stora delar snarare om att visa medvetenhet om de, inom gruppen rådande, normer 

om smak och stil för att tillskansa sig ett kulturellt kapital som ger tillträde till den eftertraktade klubben. 

Medlemskapet i klubben ger ett socialt kapital i förhållande till de andra medlemmarna och i förhållande 

till de som önskar bli det. Summan av de ekonomiska, kulturella och sociala kapitalen konverteras till ett 

symboliskt kapital där ett större värde ger högre status inom gruppen. 

VIDARE FORSKNING 
Det vore intressant att utveckla forskningen med utgångspunkt från denna uppsats resultat i flera olika 

riktningar, både om stil i allmänhet och lyxväskor i synnerhet. En given riktning vore att göra en liknande 

studie ur ett genusperspektiv. En av respondenterna nämnde att kvinnors samlande på lyxväskor kunde 

liknas med männens samlande på klockor. Finns det likheter och skillnader när det gäller konsumtion av 

lyxprodukter om man jämför kvinnor och män? 

Genom hela intervjumaterialet återkommer frågan om värde. Det finns en stark koppling mellan lyxinköp 

och känsla av egenvärde. Att ta reda på orsaken till denna koppling vore en intressant uppgift. En 

angränsande forskningsinsats vore att ta reda på om orsaken till det stora intresset för handväskor är att 

den är skild från kroppsideal, eftersom den inte anpassas efter kroppsform, utan ser lika ut på alla. 

Ett annat perspektiv vore att studera vad som påverkar ett höjt intresse för vissa lyxprodukter, med 

utgångspunkt i historien. Coco Chanel arbetade aktivt för att stödja kvinnans frigörelse genom de kläder 

och väskor hon formgav. Vem köpte Chanel-väskan när den först lanserades på 1950-talet? Hur förändrades 
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efterfrågan fram till idag och av vilka orsaker? En av uppsatsens respondenter kommenterade att vissa stilar 

skulle hon aldrig anamma igen, eftersom hon upplevt dem i sin ungdom. Finns det en relation mellan olika 

trender, stilar och generationer? Vilka stilar, och varför, identifierar sig en person med genom hela livet och 

vilka hoppar istället vidare som trender till nästa generation?  

Det vore även intressant att studera hur stil kommuniceras i sociala medier. Alla ägarna av Chanel-väskor i 

uppsatsens material är aktiva på Instagram och i personliga bloggar och berättar om hur de bemöts av sina 

kontakter när de publicerar bilder på dem själva bärandes väskorna. Vilken betydelse har kommunikationen 

av stil i sociala medier för individens identitet i förhållande till olika grupper, samt hur påverkar den ett ökat 

intresse för vissa produkter?  

SAMMANFATTNING 
Denna kandidatuppsats syfte är att ta reda på varför vissa kvinnor köper handväskor från Chanel, trots att 

de kostar tiotusentals kronor. Den undersöker om väskorna kan betraktas som investering, bruksföremål, 

eller statussymbol. Forskningen bedrivs i första hand genom kvalitativa intervjuer av sju kvinnor, både ägare 

till Chanel-väskor och icke-ägare. Intervjumaterialet transkriberas, bearbetas och analyseras ur ett 

diskursperspektiv med fokus på grupptillhörighet, kommunikation av identitet genom klädsel och 

accessoarer, samt maktförhållanden inom och mellan grupper. 

Studien visar att bilden av en person som äger en Chanel-väska förändras i en kontext där omgivningen är 

medveten om väskans symboliska värde. I en kontext där man inte känner till Chanel-väskan sker inte denna 

förändring. Att äga en Chanel-väska ger i vissa grupper, där dyra väskor är en norm, högre status inom 

gruppen. Utanför gruppen kan istället väskan leda till obehag och negativa kommentarer. För den som 

köper en Chanel-väska är varken investeringen eller behovet av att kommunicera ekonomisk status av 

medveten prioritet. Kvinnorna köper den i första hand för att belöna sig själva för att de arbetat hårt och 

lyckats spara ihop till den. Den ger en förhöjd självkänsla och en känsla av njutning av att äga ett estetiskt 

tilltalande föremål av hög kvalitet och omtalad historia. Inom den grupp av kvinnor som intervjuas finns 

dock en rådande uppfattning om att det existerar kvinnor som trots allt köper dem som en statussymbol, 

men ingen anser sig själv tillhöra dem. 
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BILAGA 1: BILDER 
 

1.  
Large Classic Handbag i lammskinn och gulmetall. Storlek 19,5 x 30 x 10 cm. Rekommenderat 
pris 47 390 kr (2017-01-26). © Chanel. 
 
Länk till bild: http://www.chanel.com/en_WW/fashion/products/handbags/g/s.large-classic-
handbag-lambskin.0V.A58600Y01295C3906.sto.ico.html  
 

 
2. 
Large 2.55 handbag i åldrat kalvskinn och rutenium metall. Storlek 20 x 31,5 x 10 cm. 
Rekommenderat pris 52 670 kr (2017-01-26). © Chanel. 
 
Länk till bild: http://www.chanel.com/en_WW/fashion/products/handbags/g/s.large-2-55-
handbag-aged-calfskin.0V.A37590Y04150C3906.sto.ico.html  

 
 

3. 
Small Boy Chanel handbag i lammskinn och rutenium metall. Storlek 12 x 20 x 7 cm. 
Rekommenderat pris 42 900 kr (2017-03-15). © Chanel. 
 
Länk till bild: http://www.chanel.com/en_US/fashion/products/handbags/g/s.small-boy-
chanel-handbag-pleated.17P.A67085Y6132094305.sto.boy.html  
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4. 
Fördelning av intervjurespondenter i ålder och livsstil. 
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BILAGA 2: INTERVJUGUIDE 
Denna intervjuguide användes vid intervju av de respondenter som inte själva ägde en Chanel-väska. Jag 

utgick från samma guide vid intervju av ägare, men den anpassades något för att få med deras personliga 

upplevelser. Guiden användes som checklista för att inte glömma något område, men följdes inte slaviskt. 

Vilka motiv finns det för att köpa en handväska från Chanel? 
Motivet 
Varför tror du att vissa kvinnor köper Chanel-väskor? 
Varför tror du att de väljer just Chanel? 
Kostnaden 
Hur tror du att känns att ha spenderat så mycket pengar på en väska? 
Varför tror du att de inte spenderar pengar på något annat? Varför en väska? 
Di-artikel - På vilket sätt tror du att investeringsvärdet är av betydelse? 
Om dig själv 
Skulle du vilja köpa en Chanel-väska? 
Lägger du pengar på andra lyxartiklar? 
  
Hur påverkar en Chanel-väska bilden av ägaren? 
Den typiska ägaren 
Hur ser den typiska Chanel-ägaren ut i dina ögon? Hur ser hennes livsstil ut? 
Finns det olika typer/grupper av ägare? 
Kan den vara en statussymbol? 
Personligt uttryck 
Vilken roll tror du att den har i deras personliga stil? 
Känslan 
Tror du att det har någon betydelse om andra vet att det är en Chanel? På vilket sätt? 
Vem är betraktaren? Vem bär hon sin väska för? 
  
Hur skiljer sig bilden av bäraren av en Chanel-väska åt, i olika kontexter? 
Kontext 
Om du ser någon med Chanel-väska vid Stureplan, vilken bild får du av henne? 
Om du ser någon med en Chanel-väska i en landsortsstad, vad tänker du då? 
Vilka reaktioner tror du de kan få av andra personer, när de ser vilken väska de har? 
Tror du att det beror på vilken omgivning de är i? 
Grupptillhörighet 
Känner man sig som en medlem i en grupp?  
Känner man igen andra i gruppen? 
  
Hur påverkar marknaden av kopior och efterapningar bilden av bäraren av en äkta 
Chanel-väska? 
Vad tror du avgör om man köper en begagnad eller ny? 
Hur tror du att hon väljer mellan äkta, efterapning eller kopia? 
Hur tänker de när det gäller att andra kan tro att det är en kopia? 
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BILAGA 3: INTERVJUMATERIALET I SAMMANFATTNING 
 
Intervju med Pia, som gärna bryter mot normer 

Presentation 

Pia är född 1959 (58 år) och växte upp på olika platser i hela Sverige, men har bott i Stockholm de senaste 

30 åren. Hon är högutbildad och har en chefsposition på ett större privat företag. Hon bor i bostadsrätt i 

innerstan. För cirka sex månader sedan köpte hon sin första riktigt dyra märkesväska och har köpt ett 

flertal efter det. Pia äger, vid intervjutillfället, tre Chanel-väskor. Den första köpte hon begagnad, men de 

följande två köptes nya i en Chanel-butik i Paris. Hon beskriver sin egen personliga stil som bohemiskt chic 

och säger sig vara det svarta fåret på sin arbetsplats, eftersom hon hellre bär jeans än dräkt som sina 

kollegor. Hon säger att det är bara väskor hon betraktar som sina lyxinköp.  

Vilka motiv finns det för att köpa en handväska från Chanel? 

Pia berättar att hon efter en kris för mindre än ett år sedan bestämde sig för att hon tyckte att hon kunde 

unna sig det hon önskade sig.  

”Jaha, ska jag spara det här och låta mina barn ärva alltihop, eller? Eller ska jag köpa någonting till mig själv? 
Så då tänkte jag, som sagt, livet är kort. Man vet aldrig vad som händer. Varför inte?” 

Hon beskriver också hur hela upplevelsen av att köpa en väska i Coco Chanels gamla butik på Rue Cambon 

i Paris, där Coco själv bodde i en lägenhet ovanför butiken, tillförde en extra dimension till köpet.  

”Dom är vackra! Dom är som smycken! Och väskor kan förändra en hel klädsel. Det tycker jag är lite roligt att 
leka med. Att man har kanske bara Hennes & Mauritz-kläder och en Chanel-väska.” 

En del av hennes motiv att köpa just de klassiska märkesväskorna, är att de har ett högt andrahandsvärde.  

”Jag köper egentligen inte för att investera. Jag köper för att använda och njuta av väskan så länge jag kan. 
Men skulle det vara så att jag kanske skulle bli tvungen att sälja, då vet jag att jag har gjort ett gott val.” 

Hon letar ofta på andrahands-sajter på internet och beskriver det som ett stort intresse. ”Det är rätt kul 

att få kunskapen. För mig är det en slags nörderi.” 

Hur påverkar en Chanel-väska bilden av ägaren? 

Pia beskriver hur den främsta målgruppen för hennes stil är hon själv. Hon upplever inte att hennes motiv 

för att köpa en Chanel-väska skulle härleda ur någon önskan att tillhöra en grupp, men beskriver samtidigt 

att hon är aktiv på Instagram och deltar i en gemenskap där man har ett gemensamt intresse i handväskor 

och utbyter erfarenheter med varandra. 



 
 

46 
 

”Med tiden så har det ju utkristalliserat sig en speciell grupp av människor som man tycker att man känner, 
men man gör ju inte det, och då är det kul att kunna ge varandra bara lite glada tillrop och säga Men Gud vad 
fint! och Vad jag är glad för din skull! My fifteen minutes of fame.” 

På frågan hur den typiska ägaren av en Chanel-väska ser ut, svarar Pia att hon ser en välklädd dam 

framför sig och att det var den största anledningen till att hon inte köpte en väska tidigare. Hon tyckte att 

stilen var för tantig. Men efter att ha sett unga tjejer med trasiga jeans och Chanel-väska ändrade hon 

uppfattning. Hon beskriver även att man ser varandra på stan, ägare emellan, och vet att man tillhör 

samma grupp. 

”Jag blir lycklig! Jag blir jätteglad över att känna att jag kan äga den här. Alltså inte för att skryta. Den är 
vacker. Den är fantastiskt gjord. Den har historia bakom sig. Den ger mig glädje!” 

Hur skiljer sig bilden av bäraren av en Chanel-väska åt, i olika kontexter? 

Pia säger sig aldrig ha upplevt, eller tänkt på, att uppfattningen om henne skulle skilja sig åt beroende på 

var hon befinner sig. Oavsett om hon har Chanel-väskan med sig, eller inte. Hon gillar att vara rebell och 

bryta mot rådande normer, men beskriver ändå att det kan finnas en vits med att anpassa sin stil till 

tillfälle och sällskap. 

”Sen måste jag väl erkänna att i mitt jobb när jag sitter i förhandlingar. Då kan jag medvetet ta på mig lite 
snyggare kläder för att markera.” 

Hur påverkar marknaden av kopior och efterapningar bilden av bäraren av en äkta Chanel-

väska? 

C: ”Tar folk för givet att det är en äkta Chanel när du kommer med den? Eller har du haft en känsla av att den 
bara passerar obemärkt förbi?” 
P: ”Nej, det har jag inte, utan folk ser den, det gör dom. Däremot finns det ju många kopior, men jag vet att 
jag har en äkta och det är allt jag behöver veta. Så jag bryr mig inte om ifall andra skulle tissla och tassla och 
säga att det är en oäkta.” 

Något som Pia är väldigt negativ till är efterapningar. Hon köper inte längre märken som uppenbart gör 

billiga väskor som liknar exempelvis Chanel-väskor. Hon skulle inte heller köpa en piratkopia, eftersom 

den skulle göra henne illa till mods. 

 

Intervju med Alicia, som känner sig starkare med sin väska 

Presentation 

Alicia är född 1988 (29 år) i en svensk småstad. Hon är utbildad på gymnasienivå och flyttade till 

Stockholm som 22-åring. Hon driver eget företag i modebranschen och bor i bostadsrätt i Stockholms 
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innerstad. Hon köpte sin första Chanel-väska för ca fyra år sedan och har sedan dess köpt två till. Den 

första inköptes begagnad av en bekant och de andra två köptes som nya i Chanel-butik i London, 

respektive Stockholm. Hon beskriver sin egen stil som klassisk, maskulin, men med en feminin ”touch”. 

Jeans och skjorta är vardagsuniformen. Hon ger dock ett väldigt feminint intryck, med sitt långa blonda 

hårsvall. Hon lägger mycket pengar på väskor och möjligtvis skor, men skulle aldrig köpa designerkläder 

för tusentals kronor, vilket hon anser vara ett stort slöseri. 

Vilka motiv finns det för att köpa en handväska från Chanel? 

Alicia har ett stort intresse för mode, överhuvudtaget, vilket även är orsaken till hennes val av bransch att 

arbeta i. Hon tycker att det är viktig att spara till sina väskor och att känna att de är köpta för egna 

pengar. Hon har aldrig ägt ett kreditkort. 

”Jag kan känna mig stolt när jag bär en Chanel-väska, för jag har ändå åstadkommit mycket och kan gå och 
köpa det här till mig själv. Och har gett mig det som en klapp på axeln när jag har gjort något bra. Jag jobbar 
väldigt hårt och är i ett stadium när jag känner att vill jag köpa den här väskan så gör jag det. Och med gott 
samvete. För att jag kan.” 

Alicia beskriver hur hon inte riktigt vågar köpa begagnat, då hon är rädd för att bli lurad. Och även hon 

beskriver den speciella känslan av att gå in i en butik och köpa sig en exklusiv väska, eller bara gå in och 

titta på dem och känna på dem och drömma.  

A: ”Jag älskar att gå in i en butik och känna på en väska och klappa på den. Ja, det är något speciellt. Det är 
detaljerna och själva arbetet som ligger bakom. Det är svårt att sätta fingret på exakt vad det är. Jag tror att 
det är en blandning av lite historia och att jag har ett stort intresse för mode.” 
C: ”Hur kändes det när du fått hem din första väska?” 
A: ”Jag vet att jag ville ligga och sova med den här väskan jämte mig. Och det är ju svårt att förklara för de 
som inte har ett intresse av det på samma sätt.” 

Alicia använder sina väskor dagligen och har inte så stora krav på att de är praktiska, så länge de rymmer 

det hon behöver ha med sig. Även om hon inte haft det som primärt motiv för att köpa en Chanel-väska 

så finns det höga andrahandsvärdet som en trygghet i bakgrunden.  

”Det är klart, man har det lite i bakhuvudet. Det kan man ju lura sig själv när man köper. Sätter jag mig där så 
vet jag att jag i alla fall får tillbaka pengarna.” 

Hur påverkar en Chanel-väska bilden av ägaren? 

Alicia beskriver hur hon får bättre självkänsla när hon bär någon av sina Chanel-väskor och att den kan 

användas till att rädda vilken stil som helst. Att alla kläder blir roligare med en rolig väska. Men att det är 

för sin egen skull hon klär sig. 
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A: ”Men jag känner mig snyggare ibland om jag tar på mig en svart kostym, när ska iväg på en fredagsmiddag, 
och tar min Chanel. Då känner jag att, nu… nu känns det bra.”  
C: ”Du känner dig snygg?” 
A: ”Ja och så lite stark, tror jag.” 

Hon beskriver att hon lägger märke till när andra, som hon inte känner, också har en Chanel-väska. Att det 

känns lite som att vara medlem i en klubb. Det känns bra att ha ett gemensamt väskintresse. Men hon har 

även fått negativa kommentarer hon tolkar som avundsjuka, från de som gärna skulle äga en själv. Den 

typiska Chanel-ägaren tror hon har förändrats från att tidigare ha varit en ”som man brukar säga en 

Östermalms-lady” till att idag inte vara någon speciell typ. Hon tycker inte att den passar bättre på någon 

än på andra. På frågan om den kan vara en statussymbol svarar hon: 

”Ja, för jag kan känna att många tänker att har man en Chanel-väska, så man har pengar. Hon är rik. Det tror 
jag absolut att folk känner. Men där är det ju svårt, i och med att jag inte tänker så själv. Jag gör verkligen 
inte det. Jag bryr mig inte så mycket om vad andra personer tycker. Jag är från en liten stad och väldigt 
enkel.” 

Hur skiljer sig bilden av bäraren av en Chanel-väska åt, i olika kontexter? 

Alicia känner av skillnaden att bära en Chanel-väska i sin egen bransch i Stockholm, jämfört med när hon 

åker hem till sin hemstad. I Stockholm upplever hon att de hon möter i högre grad vet om att det är en 

dyr märkesväska, medan hon inte alls känner av reaktioner i sin hemstad. Om sin miljö i Stockholm säger 

hon: 

”I hela min yrkeskrets så är märkesväskor inte så stort längre. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Det blir 
mycket prat om pengar. Och det är väl lite där vi lever just nu. I hela det här samhället. Framförallt i 
storstäderna. Med karriär och att folk är väldigt intresserade av pengar. Sen behöver det inte vara på ett 
negativt sätt. Men det är mycket fokus på pengar.” 

Men hon kan se likheter också. I både sin egen miljö idag och bland bekanta i hemstaden kan hon möta 

attityden att ”Det är fruktansvärt att man kan gå och köpa en väska för 40 000.”  

Alicia erkänner att hon har en del förutfattade meningar om andra ägare av Chanel-väskor. På frågan hur 

hon skulle tänka om hon såg någon i sin hemstad med en Chanel-väska, så svarar hon att det troligen 

skulle vara en medelålders dam, eller någon som ärvt eller fått väskan. Hon skulle inte undra om den var 

äkta, eftersom hon skulle se om det är en kopia. Om hon såg en ung tjej på Östermalm med en Chanel-

väska, skulle hon förmodligen tro att hon fått den av sin pappa. Vidare berättar hon att det finns miljöer 

dit hon inte kan tänka sig att ta med en Chanel-väska. 

”När man ser en Chanel-väska och har koll, och vet vad den kostar, så vet man att man inte bara kan gå och 
köpa en väska för 35 000 hipp som happ.” 
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”När vi var i Thailand ett tjejgäng för två år sedan, så kändes det inte rätt att gå med en väska för 35 000 när 
folk inte hade mat.” 

Hur påverkar marknaden av kopior och efterapningar bilden av bäraren av en äkta Chanel-

väska? 

Alicia bryr sig inte om ifall någon tror att hon inte har en äkta väska, utom av en anledning. Hon vill inte 

att någon ska tro att hon stödjer piratkopieringsindustrin. Av samma anledning tycker hon illa om när hon 

ser någon bära på en uppenbart piratkopierad väska. 

”Man ska inte stödja den där fejkindustrin, för det är en vidrig värld. Folk klagar mycket. Hur kan du lägga 
pengar på det här och det här? Men då har de inte heller så stor koll på fejkindustrin. Var de kommer ifrån 
och vem som faktiskt står och gör sakerna.” 

Efterapningar har hon något mer överseende med. 

”Det är ju jättemånga som inte har råd eller intresset. Och det är ju klart, de ska ju också kunna gå och köpa, 
men jag tycker att det kan gå lite långt ibland.” 

 

Intervju med Johanna, som tänker mycket på stil och identitet 

Presentation 

Johanna är född 1976 (41 år) i en mellanstor svensk stad. Hon bor i Stockholm och är egen företagare i 

modebranschen, bland annat som stylist. Hon tänker dagligen på hur kläder och accessoarer påverkar en 

persons identitet och vad de kommunicerar till omgivningen. Hon äger själv en handfull Chanel-väskor 

som är inköpta nya i butik, begagnade eller ärvda.  

Vilka motiv finns det för att köpa en handväska från Chanel? 

Johanna köpte sin första Chanel-väska när hon var 27 år och hade sparat till den länge. Hon köpte den i en 

Chanel-butik i Paris och beskriver upplevelsen som en del av ägandet och som förklaring till varför det är 

en helt annan känsla att köpa en ny, istället för en begagnad. 

”Att få gå in i en Chanel-butik och faktiskt göra det här extremt dyra köpet och få hela paketeringen. Och det 
är där lyxvarumärken utmärker sig. Att du inte bara får en dyrbar produkt av väldigt hög kvalitet, utan att du 
får en hel upplevelse. Du får känna att du är en del av varumärkets DNA, helt enkelt. Det var en jättegrej för 
mig. Jag hade inte haft råd att köpa den innan, men nu hade jag sparat och verkligen fokuserat på att det 
skulle vara en sån. Det finns egentligen ingen annan väska som har en så stark identitet, tycker jag.” 

På frågan om varför just väskor, svarar Johanna att hon tror att handväskan bär på så mycket symbolik för 

kvinnan. Det är i den hon har hela sitt liv och de saker som betyder mycket för henne, både symboliskt, 

som mobiltelefonen, och i ekonomiskt värde, som plånbok och nycklar. Den står även över mode och 
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trender på ett helt annat sätt än kläder. Johanna skulle vilja säga att de flesta kvinnor som köper en 

Chanel-väska gör det för kvaliteten och dess historia, men tror att det för de flesta handlar om att köpa 

sig en statussymbol, speciellt bland franska kvinnor.  

Hur påverkar en Chanel-väska bilden av ägaren? 

Johanna tycker att frågan om hur den typiska Chanel-ägaren ser ut är en svår och komplex fråga. Det 

skulle kunna vara karriärkvinnan eller någon i modebranschen, men samtidigt säger hon att hon träffat 

många som verkligen har sparat länge till en Chanel-väska, ibland i flera år, och som levt på vatten och 

bröd för att få råd. Hon tror däremot att det är en vanlig fördom att det är just de rikaste som äger 

Chanel-väskor. Hon märker hur stort symbolvärde väskan har, då hon lägger upp bilder på sitt Instagram-

konto på sig själv med någon av sina väskor. Oavsett hur hon ser ut för övrigt, eller vilket budskap hon har 

i sin bildtext, så är det enbart Chanel-väskan som kommenteras. 

”Jag tror inte att man måste vara jätteintresserad av mode, eller ha märkesväskor, men det säger rätt mycket 
om en kvinna om man tittar på vilken väska hon bär. Om man har mycket med sig så har man en stor väska 
och om man är lite mer minimalistisk och tycker att livet ska vara enklare så har man en liten. Jag tycker att 
man kan se väldigt mycket och läsa väldigt mycket av kvinnan genom väskan.” 

Johanna för ett resonemang om att även Chanels egna modeller lockar olika typer av köpare. Den lite 

nyare modellen Boy Chanel85, verkar locka yngre köpare, på grund av dess lite tuffare utseende. 

”Det kan komma in 18-åriga tjejer som har samlat, samlat och samlat för att kunna köpa den här Boy-väskan 
för 35 eller 37 000, eller vad den kostar, vilket är helt otroligt. Då tror jag att det väldigt mycket handlar om 
att tillhöra. Ok, du har den, då är du cool. Du tillhör oss. Då handlar det bara om att passa in.” 

Modellen Classic86 har en tydlig logotyp, den med de två spegelvända integrerade C:n som Coco Chanel 

tog fram tidigt i sin karriär, och lockar troligen, enligt Johanna, den typ av köpare som verkligen vill att det 

ska framgå tydligt att det är en Chanel-väska. 

”Jag tror att det fortfarande, om man går in på en Chanel-butik utomlands, eller till och med i Stockholm, att 
det är många turister som bara köper på sig allt dom kan och att de som gör det verkligen vill kommunicera 
att de har en Chanel.” 

Johanna kan ändå se tendenser till förändring i hela modevärlden. Det finns idag en större efterfrågan på 

mer diskret lyx. På produkter som inte skriker att ägaren har pengar, i första hand genom avsaknad av 

tydliga logotyper. Man vill istället kommunicera att det är kvalitet och tidlösa produkter som är det 

                                                        

85 Se bild 3, bilaga 1. 
86 Se bild 1, bilaga 1. 
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viktiga. Hon tror att Chanels modell 2.5587 uppskattas av just dessa köpare, med sin avsaknad av den 

kända CC-logotypen. Detta fenomen kan, tror hon, ha samband med att lyxvarumärken blivit mer och mer 

populära och att det inte längre är självklart att ägaren är bland de rikaste. 

Hur skiljer sig bilden av bäraren av en Chanel-väska åt, i olika kontexter? 

Johanna anser att känslan hos en kvinna att inte vilja bära sin Chanel-väska i alla sammanhang för att inte 

skryta, är ett svenskt fenomen. 

”Jag vet kvinnor som säger att de inte kan bära sin Chanel-väska när de är i Sverige. Då kanske de inte bor i 
Stockholm, utan i en mellanstor eller liten stad. För vad skulle folk tänka? Det är bara i Sverige som man har 
en sån attityd. Du kan aldrig stöta på det någon annanstans, tror jag. Så när de ska åka utomlands, till Paris, 
till exempel, då säger de att de är så stolta över att bära sin väska.” 

Johanna berättar att det i, framförallt, Frankrike finns en stor kult runt varumärket Chanel, något som till 

viss del kan ses även i Sverige, men inte på samma utstuderade sätt. I Sverige vill vi inte matcha vår stil för 

mycket, det tillhör inte vår kultur. Vi bryter upp och blandar istället på svenskt lagom-vis. I Paris däremot, 

går man ofta all-in. 

”Det är något magiskt med det här modehuset. Det är få varumärken där man ser att kunderna bär det från 
topp till tå. Om det fanns en Chanel-BH så skulle de ha det också. Jag kan inte säga att jag kan se det hos 
något annat varumärke. Man vill ha allt, man vill ha dräkten, man vill ha kläderna, man vill ha smycken. Där 
är det inte bara väskan, utan en hel look.” 

Johanna säger att det handlar om hur bäraren kombinerar väska med övrig klädsel. Tillsammans med 

finaste klänningen och smycken kan stilen gärna uppfattas som ”tantig”, medan den tillsammans med ett 

par jeans och en skinnjacka blir ”diskret och cool” och med en svart klänning och höga klackar blir den 

”superlyxig”. 

Hur påverkar marknaden av kopior och efterapningar bilden av bäraren av en äkta Chanel-

väska? 

Johanna skulle inte påverkas alls om någon trodde att hennes väska var en kopia, men fördömer 

piratkopieringsbranschens usla villkor och önskar att de som inte vill lägga pengar på att köpa en äkta 

Chanel-väska istället köper en vanlig skinnväska av ett billigare märke. Hon tror inte att problemet ligger i 

om omgivningen tror att väskorna är äkta, eller inte, utan att detta är ett svenskt storstadsfenomen. I 

mindre städer, och även i storstäderna utanför modebranschen och dess intressenter, tror hon att 
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majoriteten inte skulle tänka på det överhuvudtaget, eftersom de inte känner till Chanel-väskan tillräckligt 

väl. I franska småstäder är det en helt annan sak. Där utgår man från att det är en äkta väska. 

 

Intervju med Petra, som sparar till en Chanel-väska 

Presentation 

Petra är född 1977 (40 år) och uppvuxen i en svensk småstad. Hon har en filosofie kandidat-utbildning och 

arbetar inom det privata näringslivet. Hon bor tillsammans med sin familj i en bostadsrätt på söder i 

Stockholm. Petra säger sig ha en väldigt klassisk klädstil och äger många handväskor, dock inga i den 

högre prisklassen. Hon sparar för att kunna köpa en begagnad klassisk Chanel-väska. Något som hon tror 

kommer att ta flera år innan det är möjligt och knappast kommer att ske mer än en gång i livet. Petra 

lägger ganska mycket pengar på kläder, men köper generellt sett inte dyra plagg. Hon spenderar för övrigt 

sina pengar helst på resor och andra upplevelser.  

Vilka motiv finns det för att köpa en handväska från Chanel? 

Petra tror att det finns flera olika typer av personer som köper en så dyr handväska. En kategori gör det 

för att visa status, att de har tillräckligt med pengar. Det är den kategorin som gärna köper väskor som går 

lätt att känna igen, med loggor och andra detaljer. ”Alla känner ju igen en Chanel-väska, skulle jag säga. 

Sjuttio procent av befolkningen. Fast mest kvinnor förstås.” En annan kategori är den som hon själv 

hoppas att hon tillhör. Den som tänker på kvalitet och hållbarhet och som sparar länge för att kunna köpa 

sin väska. Hon kan också se att det kan finnas de, bland de yngre, som vill se ut som, och känna sig som, 

sin idol. Hon pratar även om hela upplevelsen runt att gå in i affär och köpa något så dyrt. 

”Alltså hela den här biten med att du går in i butiken och får ett glas champagne. Du blir specialbehandlad. 
Du får kartongen och du får ett certifikat. Det är nog en väldigt lyxig upplevelse.” 

Petra tror också att den som har sparat länge och längtat efter sin väska, har mer respekt för den och 

vårdar den bättre. För sin egen del har investeringsvärdet stor betydelse och hon tror att det även kan 

vara det för andra. 
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”Det är klart, att det är en trygghet. Att när man till och med läser om det i Dagens Industri att det är en bra 
investering.88 Och det är det ju. Chanels prisbild har bara gått spikrakt uppåt.” 

Hur påverkar en Chanel-väska bilden av ägaren? 

Petra tror att den typiska ägaren av en Chanel-väska är en välklädd dam, med klassisk stil, och som tjänar 

åtminstone över medelinkomsttagaren. Hon har köpt den för egna pengar, eller har kanske fått den i 

present av sin man. 

”Det är ju ingen som ser helt sjavig ut och sedan kommer med en Chanel-väska. En välklädd kvinna som 
tjänar ganska bra och har ett bra jobb, kanske. Som är medveten och har koll.” 

När Petra köper sin egen väska kommer hon att känna sig nöjd och glad med köpet, i första hand för att 

hon har sparat så länge. Men hon skulle bära den i första hand för sig själv. 

C: ”Tror du att du kommer att känna dig som medlem i en klubb?” 
P: ”Nej, jag tror att många gör det, men jag skulle inte känna så.” 
C: ”De som gör det, varför gör de det?” 
P: ”Det är väl också det här med statussymbolen. Åh, kolla, jag får vara med! Det handlar väl om 
samhörighet, att man vill tillhöra en klubb. Och då tycker jag absolut att man får göra det. Det är ju olika hur 
man är som person. Jag personligen är absolut inte sån och struntar egentligen i vilket. Jag ser den ju inte 
som en statussymbol.” 

Hur skiljer sig bilden av bäraren av en Chanel-väska åt, i olika kontexter? 

Petra tror att de flesta har fördomar om vilka som kan tänkas äga en äkta Chanel-väska, och vilka som inte 

kan det. Även hon själv. Men hon tror inte att det påverkas så mycket av i vilken miljö de befinner sig i, 

utan mer om hur personen ser ut för övrigt. Men säger ändå att i de flesta fall stämmer fördomarna 

överens med verkligheten. Ser en person inte ut att kunna leva upp till en äkta Chanel-väska så har hon 

förmodligen en piratkopia. Men hon tycker också själv att det skulle vara en härlig känsla att gå runt med 

en Chanel-väska och känna att andra har fördomen att hon inte skulle ha råd med den. 

Hur påverkar marknaden av kopior och efterapningar bilden av bäraren av en äkta Chanel-

väska? 

Petra berättar att hon aldrig skulle kunna tänka sig att köpa en piratkopierad Chanel-väska, eftersom hon 

inte vill stödja den industrin. Då skulle hon hellre köpa en billigare väska av ett vanligare märke. Men hon 

vet att många gör det, på exempelvis en resa i Thailand, utan att tänka på de dåliga förhållanden som 
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superinvestering/  (Hämtad: 2017-03-06) 

 



 
 

54 
 

tillverkningen sker under. Hon tror att det är många som inte kan skilja en äkta från en kopia, åtminstone 

på avstånd, och att detta självklart påverkar dem som vill känna sig som medlemmar i klubben. Hon tror 

dock inte att de som har råd med en äkta, skulle köpa en piratkopia. 

”Men de flesta som köper en äkta, de ser ju om någon har en fejk. Så det där blir ju också fel, för de som 
köper sin fejkväska för att de vill tillhöra gruppen. Men sen så är det ju många som inte ser skillnad, och som 
behandlar dem som lite finare. Åh, en Chanel-väska! Och så har de ingen aning om den är fejk eller äkta. Och 
så får de glida in där i gräddfilen en stund och känna sig lite härliga.” 

 

Intervju med Anna, som tror att kommersiella krafter ligger bakom efterfrågan 

Presentation 

Anna är född 1957 (60 år) och växte upp i en svensk småstad. Hon bor i en bostadsrätt på söder i 

Stockholm och har erfarenhet inom kvällstidningsbranschen. Hon vill inte gärna synas och klär sig 

bekvämt och så att hon smälter in i mängden. Anna har starka åsikter och har tänkt mycket på hur 

människor klär sig och hur de framträder, men är noga med att inte generalisera. Hon äger ingen Chanel-

väska, utan har en italiensk kvalitetsväska av mellanprisklass som hon har haft i tio år. 

Vilka motiv finns det för att köpa en handväska från Chanel? 

Anna tror att kvinnor köper en dyr väska för att de vill signalera hög ekonomisk status och genom detta 

höja sin självkänsla i förhållande till andra människor, men det är i första hand andra kvinnor de vill 

imponera på. Hon tror att de som lägger så mycket pengar på en väska tillhör toppskiktet ekonomiskt sett 

och ser en parallell med män som köper dyra klockor för att signalera status. En annan kategori kan vara 

unga kvinnor som fortfarande bygger upp sin identitet och som kanske får väskan av sin pappa. För dem 

är det troligt att grupptrycket spelar stor roll. Anna ser det ökade intresset för dyra handväskor som ett 

nytt fenomen, cirka tio år gammalt, och berättar om när hon tittade på dyra märkesväskor på NK i 

Stockholm för tio år sedan.  

”Då fanns det en som var lite dyrare, nu kommer jag inte ihåg vad det var för märke, men den kostade 5 000 
kronor. Den stod uppe på en hylla och var nästan dammig, för det var ingen som hade rört vid den, eller velat 
köpa den.” 

Anna tror att den ökade fascinationen för dyra märkesväskor är skapat av kommersiella intressen, som är 

kopplat till att sälja ett varumärke snarare än en produkt. Hon tror att intresset för varumärken kommer 

att minska i framtiden och att man kommer att vara mer intresserad av ett genuint hantverk. Om hon 
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själv skulle köpa en Chanel-väska, så skulle det vara en av den gamla modellen. Hon beskriver den 

klassiska modellen 2.5589 som Coco Chanel skapade på 1950-talet. 

Hur påverkar en Chanel-väska bilden av ägaren? 

Anna minns när, det hon tror var, Chanel-väskan först dök upp under sin tidiga tonårstid. Då var det något 

hon såg på bilder med populära fotomodeller i modetidningar och drömde om, men aldrig någonsin skulle 

kunna köpa. Hon kopplar det till hur bilden av kända personer påverkar unga människor i sitt letande 

efter identitet.  

Anna tror inte att bilden av en kvinna förändras speciellt mycket för att hon äger en Chanel-väska. 

”Människor bryr sig inte om varandra på det viset.” Hon tycker dock att det skulle vara intressant att 

fundera över motivet om hon mötte en kvinna som inte hade rätt stil för en Chanel-väska, som kanske 

klädde sig som henne själv, en som inte följer regelverket. Men hon tror samtidigt att det skulle bli svårt 

att hitta någon. 

Hur skiljer sig bilden av bäraren av en Chanel-väska åt, i olika kontexter? 

Anna tror att om hon skulle se en kvinna bära en Chanel-väska I sin hemstad, så skulle hon anta att det 

var en turist, men säger att det snarare beror på hur kvinnan ser ut i övrigt än var hon befinner sig. 

”Det ska ju hänga ihop på något vis. Man brukar ju se på människor om de har dyra kläder. Man bara ser det 
på fallet. Man ser det på sömmarna. Man ser det på något konstigt vis. Om det då hänger en Chanel-väska på 
en sån människa då är det ju ett helt kit. Inte bara väskan. Om jag hade väskan skulle den inte synas, men om 
man har hela kitet, så syns även väskan. Så tänker jag. Den syns inte om inte helheten går ihop.” 

Hur påverkar marknaden av kopior och efterapningar bilden av bäraren av en äkta Chanel-

väska? 

Anna tror att hon personligen skulle kunna skilja en äkta Chanel-väska från en kopia om hon fick ta i den. 

Då skulle hon känna en skillnad i kvalitet. Hon tror att för att få den eftertraktade höjningen av 

självkänslan så måste det vara en äkta. Det fungerar inte med en kopia. Men hon tror ändå inte att det 

spelar så stor roll vad andra tror, eftersom ägaren själv vet att den är äkta. Hon anser dock att det kanske 

förändras i framtiden, eftersom piratkopieringen bidrar till den inflation, när det gäller varumärken, som 

hon kan se. 

”Om man inte vet vad som är vad, är det ju inte så kul. Har jag lagt ner 30 000 spänn på min väska, så vill jag 
att folk ska fatta att det inte är en kopia, utan att det här det är äkta vara.” 

                                                        

89 Se bild 2, bilaga 1. 
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Intervju med Gittan, som tror att en Chanel-väska stärker självkänslan 

Presentation 

Gittan är född 1954 (63 år) och är född och uppvuxen i en mellanstor svensk stad. Hon bor nu i en 

småstad. Gittan har en gymnasieutbildning, men är idag sjukpensionär och driver eget företag på deltid. 

Hon är mycket road av textilier, hantverk och kläder, men måttligt intresserad av handväskor. Hon köper 

en ny när den gamla har gått sönder och tittar efter något praktiskt som fyller hennes behov. Prisgränsen 

ligger på under tusenlappen. Hon beskriver sin personliga stil som ”något åt country-hållet”. Hon känner 

väl till Coco Chanel och hennes kläder, och vet även hur Chanel-väskorna ser ut. 

Vilka motiv finns det för att köpa en handväska från Chanel? 

Gittan tror att de som köper en Chanel-väska gör det för att känna sig exklusiva. De vill visa att de har 

pengar. De bryr sig inte speciellt mycket om väskans praktiska funktion, utan vill ha den med det klassiska 

utseendet som alla känner igen och förknippar med ett exklusivt varumärke. Det kan vara en man som 

köper väskan till sin fru, eller någon som tjänar bra och har sparat ihop till den själv. 

”Män som vill att deras fruar ska vara representativa. Och jag tror att fruarna vill också vara det, för är de 
inte det så är det väldigt lätt att byta tant. (skratt) Det tror faktiskt jag. Jag tror att det är lite stress och hets.” 

”Men sen finns det ju de som har jobbat sig till sin egen förmögenhet. De kanske tycker att det är kul att visa. 
Det tycker jag de kan göra också, för om de har varit så duktiga, då tycker jag att de kan visa att de har råd.” 

Gittan tror att den som köper en dyr märkesväska betalar för namnet och exklusiviteten. Att de vill köpa 

något unikt som inte masstillverkas, utan bara är få förunnat att äga. 

Hur påverkar en Chanel-väska bilden av ägaren? 

Gittan har en väldigt tydlig bild av vem som äger en Chanel-väska; överklassen på Östermalm i Stockholm, 

eller personer som syns ofta i media, som fotomodeller. Hon tror inte att yngre kvinnor är intresserade, 

eftersom de tycker att den är för damig. Medelåldern ligger troligen på över 50 år. Hon tror att det skulle 

se löjligt ut om hon själv skulle komma med en väska i 50 000 kronorsklassen. Hon anser ett det skulle 

rimma illa, eftersom alla ser att hon inte har de möjligheterna. Hon tror att det skulle sticka i ögonen på 

omgivningen. Gittan tror att helhetsbilden är viktig. Hon ser framför sig att den som bär en Chanel-väska 

även har dyra kläder, som matchar väskan. Hon tror även att en Chanel-ägare kan känna samhörighet 

med andra ägare. 

”Jag tror att ska jag ha en Chanel-väska, då måste jag ha en liten outfit nånstans i garderoben som stämmer 
med den. Jag kan inte ha vad som helst till den. Sätta på mig en polyesterklänning, det skulle nog inte gå.” 
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”Det är ungefär som när man går i skogen och ska plocka svamp eller blåbär. Först ser man ingenting och 
sedan är det bara ett hav. Man ser en, sedan tror jag att man ser alla. Så går man och sneglar och tittar. Det 
skulle jag nog själv göra.” 

Hur skiljer sig bilden av bäraren av en Chanel-väska åt, i olika kontexter? 

Gittan funderar först över hur hennes omgivning i småstaden skulle reagera om hon kom med en Chanel-

väska en dag. Sedan tänker hon sig att hon skulle gå med den i Stockholm, på Östermalm, istället. 

”Om vi skulle börja prata skulle de säga; Är den där äkta? Det är väl klart att den är äkta, skulle jag säga. Och 
hur har du haft råd med den!? Det är det första man får höra. De skulle inte tro att den är äkta. Men jag 
skulle vara stolt. Otroligt stolt. Det skulle jag vara.” 

G: ”Då hade ingen tänkt på den. Där skulle jag smälta in med resterande människor. Ingen skulle titta till, ens. 
Nej, det tror jag inte, då smälter man in i mängden.” 
C: ”Skulle de tro att det var en äkta eller en kopia?” 
G: ”Jag tror säkert att de skulle kunna tänka sig att det är en äkta. För de går ju säkert själva omkring med 
äkta väskor. Där skulle man smälta in. Det tror jag.” 

Hon tror att det är viktigt för dem som har en dyr livsstil, för övrigt, att leva upp till den. Att de vill känna 

sig ”fit for fight” när de kliver ut genom dörren, ifall de skulle möta någon bekant. Men hon tror inte att 

Chanel-väskan används i vardagen. 

”Ska man tänka på att den ska ge ett bra andrahandsvärde, så får man nog tänka till lite. För den slits. Jag tror 
att de kanske använder den till någon fest, eller när de ska vara fina. Jag tror inte de tar med den till jobbet 
till vardags.” 

Hur påverkar marknaden av kopior och efterapningar bilden av bäraren av en äkta Chanel-

väska? 

C: ”Hur tror du att de som äger en äkta väska tänker när det gäller att andra kan tro att det är en kopia?” 
G: ”Jag tror att de struntar i det. För i dagens läge är det kopior överallt, men de vet ju att de har en äkta. Och 
jag tror att man utstrålar äkta. Ja, man sträcker nog på sig lite extra.” 

Gittan tänker sig att det vore bra om tillverkare av dyra märkesväskor kunde göra en billigare serie, som 

även hon kunde ha råd med. Hon tror att det skulle råda bot på en del av både efterapning och 

piratkopiering.  

 

Intervju med Therese, som tror att alla vill känna tillhörighet 

Presentation 

Therese är född 1967 (50 år) i en svenska småstad och bor idag på landsbygden. Hon är egen företagare 

och äger två märkesväskor, flera år gamla, i 10 000 kronorsklassen. Dock ingen från Chanel. Hon ser att 



 
 

58 
 

hennes egen stil har förändrats över tiden, då hon bytt miljö och arbetsplats. Hon anser att för varje ny 

miljö så har hon plockat upp en ny stil, anpassad efter sin nya omgivning, men även att en liten del av 

varje stil följer med till nästa. De attribut som hon tenderar att spendera mest pengar på är väskor och 

klockor. Saker som hon vill ska hålla över tid och inte bli omoderna. 

Vilka motiv finns det för att köpa en handväska från Chanel? 

Therese tror att den främsta orsaken att köpa en Chanel-väska är att få känna tillhörighet. Att man vill 

visa att man är med i gruppen som har råd med den typen av väskor. Men även att en del fåfänga och 

osäkerhet kan vara inblandat. 

”Om man är lite osäker i sig själv så tänker man att om man köper en viss sak, så förbättrar man sin dåliga 
självkänsla. Man tror att man blir mer självsäker om man har de här sakerna.” 

Hon kan även se en kategori kvinnor som bor i Stockholm, har det gott ställt, och vill vara först med det 

nya. Det är de som köper de nya modellerna för att visa att de hänger med i det som är aktuellt för 

tillfället. För den typen av köpare är det även viktigt att det är en bra investering. Det gör att hon känner 

sig trygg. Hon vill göra allt rätt, från arbetskarriär till bostadskarriär, och det gäller även att äga de rätta 

attributen. 

Hur påverkar en Chanel-väska bilden av ägaren? 

Therese tror att traditionellt, till för cirka 10–15 år sedan, så har det varit den klassiska och välbärgade 

östermalmsdamen som varit ägare av en Chanel-väska. Men på senare tid har väskorna även börjat 

attrahera en yngre publik. Något som Therese kopplar till den som är chefsdesigner för tillfället, men även 

till tillgängligheten som följer med att man öppnat butik även i Sverige. Hon ser inte att det är nödvändigt 

idag att matcha resten av klädseln med plagg av lika exklusivt slag, utan att det går bra att göra det 

genom att köpa trendriktiga kläder i vanliga affärer. 

”Det finns så mycket kläder på kedjorna nu som håller bra modebild. Som HM. Jag tror att man mixar det 
ganska bra. Jag tror att det mer handlar om att man följer modet på Instagram och på nätet och i tidningar. 
Att man visar att man har lite koll på det.” 

Den typiska Chanel-ägaren ser Therese i en elegant kvinna i medelåldern, från en medelklassfamilj i en 

småstad. Hon har gått rätt utbildningar och har arbetat sig upp till en hög post i ett företag i Stockholm. 

Hon lägger generellt mycket pengar på sin klädsel, men även på resor, mat och bil. Det viktiga är att köpa 

”rätt” saker. 

C: ”Tror du att de känner igen varandra? Att de ser andra Chanel-ägare?” 
T: ”Ja, det tror jag. Varje värld man hamnar i, blir som en liten klick, som en liten ankdamm. Alla städer har 
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det och jag tror att det funkar så i Stockholm också. De som kan gå och köpa utan att tänka, det är toppen, 
men sen så finns det alla andra som vill vara där och som får spara lite. Det är det klassiska, att Jag kan också, 
och så får man ta del av den där lilla fina världen.” 

Hur skiljer sig bilden av bäraren av en Chanel-väska åt, i olika kontexter? 

För Therese är det viktigt att känna att hon smälter in i den omgivning hon för tillfället befinner sig i. Hon 

vill inte provocera genom att klä sig ”fel”. 

C: ”På vilket sätt passar en Chanel-väska in i olika sammanhang?” 
T: ”Om det skulle ordnas en fest här uppe för lokalbefolkningen, kanske en kräftskiva, med alla de som bor 
här, då skulle jag inte ta den. Här har man bott länge och kommer från landet. Den är en stadsväska, liksom. 
Så där skulle det kännas jättefånigt.” 
C: ”Skulle det vara för att de inte skulle tycka att du skryter med dina pengar?” 
T: ”Kanske inte pengar, för jag tror att de nog inte har mindre pengar, men de lägger dem på andra saker. Jag 
vet inte vad de lägger dem på, men de skulle inte köpa en dyr väska. Om jag vet om det skulle jag inte utsätta 
mig för det frivilligt, genom att ta med den.” 

Hur påverkar marknaden av kopior och efterapningar bilden av bäraren av en äkta Chanel-

väska? 

Therese tänker att om det ska vara någon mening med att köpa en piratkopierad väska, men ändå känna 

tillhörighet i gruppen av ägare av äkta väskor, så måste personen kunna leva upp till den bild som 

omgivningen har av den speciella gruppen. Det räcker inte med en ”fejkväska” om resten av stilen inte 

stämmer med de som har en äkta. Hon tror att det går att avgöra på personens stil, om väskan är äkta, 

även om det inte går att se det på själva väskan. Hon tror däremot inte att ägarna av äkta väskor bryr sig 

om vare sig ifall någon har en piratkopierad väska, eller om någon tror att den egna är en oäkta. Det 

räcker med den egna känslan av att min är äkta. 

 


