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Abstract
One of the most desired luxury products on the current market are designer handbags. 
More and more people choose to compliment their outfits with this accessory.  In the past 
the handbag had a more functional role and only used to carry the essential belongings. 
Today a handbag got a completely different role where the handbag creates an image of 
its owner. Designer handbags are used to create an illusion of what kind of person the 
owner is and also make other people believe they got a greater fortune then they actually 
got. 

Prognoses shows that the demand after designer handbags are increasing despite the fact 
that we are currently living in a financial climate that has been described as the worst in 
world history.  Designer handbags are increasing on the Swedish market and some of the 
high demand brands on the market are Gucci, Louis Vuitton, Mulberry and Hermés etc.
The purpose  is  to  investigate  the  consumers’  reason and motivation  to  buy designer 
handbags and therefore we have chosen to do a qualitative survey on ten persons, the 
reason why we chose to implement a survey of qualitative character is that we needed a 
lot of information that concerned the respondents on a personal level. The majority of the 
respondents that we chose for this survey are young men and women working in retail  
and restaurants. 

We found that when the respondents in this survey bought their designer handbag felt 
excitement caused by our desire and conscious. The result shows that the fundamental 
reason why the respondents in this survey buy designer handbags is to be accepted by 
their social environment.  The desire of acceptance is a superior secondary need such as 
functionality and the feeling of being unique. One of the desires when the respondents 
buy  a  designer  handbag  is  to  achieve  a  certain  social  status.  As  an  example  some 
respondents use the designer handbag as a symbol to increase their status in situations 
such as a job interview. 

To achieve  these data  we have seen a  pattern where the majority  of  the respondents 
prioritise their own fulfilment than the quality on more elemental needs such as food and 
living. This empirical outcome of the survey makes us wonder if Maslow’s hierarchy of 
needs is useful in its current formation in a country with western culture.

The respondents search and wish to achieve the value the purchase of a designer handbag 
gives, makes them forget the sustainability in a trend.  A common observation is that 
many of the respondents that buy designer handbags exceed their own economic welfare.
 
Keywords:  Luxury consumption, status, consumption, prestige, designer handbag, LV, 
Gucci.
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Sammanfattning
En av de mest efterfrågade lyxvarorna på dagens marknad är lyxväskor, allt fler väljer att 
komplettera  sin  outfit  med  denna  accessoar.  Förr  i  tiden  hade  handväskan  en  mer 
funktionell roll då den enbart användes för att bära tillhörigheter i. Idag har handväskan 
en helt annan roll då den framförallt återspeglar en bild av den person som äger väskan. 
Konsumenter  kan med hjälp  av denna produkt  utge sig för  att  ha bättre  ekonomiska 
förutsättningar än vad de i själva verket har. 

Prognoser visar att efterfrågan på lyxväskor ökar trots att vi befinner oss mitt i vad som 
beskrivs  som  en  av  de  största  ekonomiska  kriserna  i  världshistorian.  Den  svenska 
marknaden för lyxväskor växer sig allt större och några bland de främsta varumärkena 
som återfinns på marknaden är Gucci, Louis Vuitton, Mulberry, Hermes etc. 

Eftersom vårt syfte är att undersöka vad motivationen är hos konsumenter som väljer att 
köpa lyxväskor har vi valt att genomföra en kvalitativ studie på tio personer, varför vi 
valde att genomföra en studie av kvalitativ karaktär var med anledning av att vi hade 
behov  av  mycket  information  som  berörde  respondenterna  på  ett  personligt  plan. 
Respondenterna som vi har valt att genomföra denna studie på är alla unga kvinnor och 
män, större delen av de jobbar inom handel samt restaurangbranschen. 

Vi har funnit att respondenterna i denna undersökning inför köpet av sin lyxväska befann 
sig  i  ett  spänningstillstånd  orsakat  av  en  konflikt  mellan  deras  lustfyllda  begär  och 
ansvarskänsla  kring  deras  ekonomiska  situation.  Resultatet  påvisar  att  främsta 
anledningen till  varför respondenterna köper lyxväskor är för att bli  bekräftade av sin 
sociala omgivning. Behovet av konformitet är överordnat andra behov som exempelvis 
funktionalitet. Status anses vara ett utav de viktigaste värdena som respondenterna kan 
erhålla  igenom  köpet  av  en  lyxväska,  exempelvis  använder  vissa  av  respondenterna 
lyxväskan som en symbol för att öka sin status vid anställningsintervjuer.

Utifrån det empiriska utfallet kunde vi se ett mönster där majoriteten av respondenterna 
som  köper  lyxväskor  prioriterar  sitt  självförverkligande  framför  kvaliteten  på  mer 
grundläggande behov som till exempel mat och boende. Detta gör att vi funderar på om 
Maslows behovshierarki är användbar i sin nuvarande form i ett land med västerländsk 
kultur.

Respondenternas  strävan  samt  önskan  efter  att  erhålla  de  värden  som  köpet  av  en 
lyxväska innebär gör att de inte tar hänsyn till hållbarhetstrenden. Bland annat ser vi att  
en  stor  del  av  respondenterna  köper  lyxväskor  som  överstiger  deras  ekonomiska 
förutsättningar. 

Nyckelord:  Lyxkonsumtion,  status,  konsumtion,  prestige,  conspicuous  consumption, 
lyxväska, LV, Gucci.
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1 Inledning
Inledningsvis presenteras bakgrunden till  uppsatsens frågeställning,  vidare tar vi  upp  
uppsatsens syfte och avgränsningar. Vi avslutar detta kapitel  med en disposition som  
visar hur uppbyggnaden av vår uppsats ser ut. 

1.1 Problembakgrund
En jämförelse i real BNP per capita påvisar att levnadsstandarden idag är omkring tio 
gånger större än för hundrafemtio år sedan. Den materiella förbättringen i västvärlden har 
under de senaste  tvåhundra åren och framförallt  de senaste  hundra åren varit  mycket 
hastig.  I  samma omfattning som kvantiteten av varor och tjänster har ökat har också 
tillväxten i utbudet på nya varor och tjänster ökat. (Fregert et al 2005) 

I samband med en tilltagande globalisering, ökad konkurrens och ökad differentiering har 
varumärken och deras egenskaper fått större betydelse i marknadsföringssyfte (Lim & 
O'Cass 2001). Starka varumärken är viktiga, då dessa kan skapa en identitet, en känsla av 
prestation  och  identifiering  för  konsumenterna.  Konsumenter  kan  med  hjälp  av 
varumärken uttrycka sig på olika sätt, med detta menar Urde (1997) att ett varumärke kan 
återspegla  en  konsuments  personlighet.  Det  är  vanligt  att  företag  som  framhäver 
varumärkets egenskaper och dess exklusivitet uppnår ekonomiska framgångar. Med en 
märkesidentitet tillför företaget varumärket värde och dess mening (Urde 1997).  För att 
konsumenter ska fortsätta vara lojala mot ett varumärke fordras det att budskapet som 
varumärket utsänder tillgodoser kundernas behov i något avseende (Treffner et alt 2001). 
Företag som har lyckats med detta är bland annat Replay, Tiger of Sweden, Acne, Filippa 
K och Prada (SVD 2006).

Ett  starkt  varumärke  är  ekonomiskt  betydelsefullt  för  ett  företag.  Med  hjälp  av 
varumärken kan företag skapa relationer med s.k.  conspicuous consumer (iögonfallande 
konsumenter; konsumenter som köper lyxvaror). Detta är viktigt eftersom vi vet att vissa 
konsumenter har ett starkt inflytande på övriga konsumenter vid ett eventuellt köpbeslut.
(O´Cass et al 2004)

Nu för tiden konsumerar  människor  inte  bara för att  tillfredställa  de mest  elementära 
behov  såsom värme,  mat,  och  vatten.  Konsumtion  har  gått  ifrån  att  vara  något  som 
förknippas med överlevnad till att bli en form av fritidsintresse. En av faktorerna bakom 
denna tilltagande konsumtion är bland annat att hushållen har fått mer pengar att röra sig 
med (Fregert et alt 2005; Jansson 2007). Utgifterna för iögonfallande varor, bland annat 
köp av kläder och accessoarer ökar procentuellt  snabbare än utgifterna för mat  (SCB 
2009). 

Att  behovet  av  att  lyxkonsumera  är  så  starkt  handlar  om att  vi  individer  lever  i  en 
marknadsekonomi där pengar och människovärde är intimt förknippade. Lyxkonsumtion 
kan framhäva individers  framgång (Svenska Förlaget  2006). Att  köpa och konsumera 
lyxvaror har under lång tid motiverats med att individer på detta sätt söker lycka, i vart 
fall konsumenten i västvärlden. Därför har varumärken i modevärlden blivit allt viktigare 
och i modebranschen växer förekomsten av s.k. ”lyxvarumärken” (Campbell 1987; Mc 
Cracken 1988).  På senare tid har studier visat  att  motiven bakom lyxkonsumtion kan 
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handla om en vilja att vara unik, exklusiv och det är också ett sätt för konsumenten att 
kunna markera sin status och rangordning i samhället. Statusmotiv var särskilt avgörande 
för  lyxkonsumtion  under  1980- och 1990-talen  (Atwal  & Williams  2009).  Ett  dåtida 
fenomen som understryker det här var ”yuppie”-livsstilen i det brittiska samhället.

Konsumentbeteendeforskare visar att köp av conspicuous goods (iögonfallande varor), 
eller lyxvaror, uppfyller inte bara konsumenternas materiella behov, utan också sociala 
behov såsom prestige. En relevant forskningsstudie på området har gjorts av Almadoss & 
Jain  (2005).  Forskarna  undersökte  just  om  iögonfallande  konsumenters  köpbeslut 
påverkas  av en  önskan om exklusivitet  och  konformitet.  Forskarna  hade  bland annat 
följande frågeställning i sin utredning: 

Would consumers buy a conspicuous product more as price increases, even if the product 
has neither quality difference nor signal value? – (Almadoss & Jain 2005 s.1465)

Resultatet  visade  att  om  marknaden  består  av  antingen  enbart  snobbar  (eng:  snobs; 
personer som är alltför måna om att se eleganta ut i klädsel etc.) eller enbart anhängare 
(eng:  followers;  personer  som  tenderar  att  anta  åsikter  som  de  tror  omfattas  av  en 
majoritet i sin omgivning.), blir efterfrågekurvan alltid nedåtsluttande. Däremot är det så 
att om båda dessa segment förekommer på marknaden blir efterfrågekurvan för snobbar 
uppåtsluttande. Samma resultat framkom även av en tidigare studie som genomfördes av 
Chao & Schor (1998).

1.2 Problemdiskussion
Hur vi lever idag har en stor betydelse för hur världen kommer att se ut i framtiden. Att 
shoppa är inte  bara en fråga om att  kunna uppfylla  eventuella  behov som en enskild 
individ har, det ska dessutom vara hållbart för framtiden. Hållbarhet är ett aktuellt ämne 
som det debatteras mycket kring då samhället anser att vi konsumenter borde ta ett större 
ansvar för vår överflödiga konsumtion, detta med hänsyn tagen till bland annat miljö- och 
ekonomiska  aspekter.  Ekologisk  hållbarhet  handlar  om  att  skydda  miljön,  att  hitta 
effektiva sätt att använda jordens resurser. Det gäller att inte använda för mycket och att 
hitta bra sätt att återvinna det vi använder. När det gäller den ekonomiska hållbarheten 
innebär det att vi människor måste lära oss att inte leva över våra tillgångar. Det betyder  
att vi måste ha god ekonomi inte bara nu utan på lång sikt. Mathilda Tham, en professor 
som har forskat inom modeindustrin och hållbarhetsfrågan kring miljön, menar att mode 
idag  handlar  mer  och  mer  om  personlig  smak.  Det  handlar  om  att  göra  smarta,  
individuella val. Det är status att välja bort, det är lika viktigt att skylta med vad man tar 
avstånd  ifrån  för  att  visa  sin  modemedvetenhet  och  sitt  ansvar  gentemot  miljön  och 
samhället. (SVD 2007)

En  central  fråga  är  då  vad  det  är  som  motiverar  dessa  konsumenter  till  att  göra 
överflödiga köp? En av anledningarna anser Holago (2007) är reklamen som driver oss 
till  det.  Schor  (1990)  bekräftar  detta  och  menar  att  en  förklaring  till  den  ökade 
lyxkonsumtionen är allt TV-tittande. I stället för att umgås med verkliga människor blir 
vi ofta sittande framför TV:n, därmed utgörs våra referensgrupper ofta av skådespelare 
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som vi vill efterlikna. Eftersom det oftast är den övre medelklassen eller överklassen som 
skildras  på TV, är det lätt  att  få en uppfattning om att  det är  så majoriteten har det.  
Socialantropologen, Anneli Ståhlberg (2006), menar att vi individer självklart påverkas 
av TV. Serien ”Sex and the city” har väl nästan alla svenskar mellan 15 och 50 år sett 
åtminstone  något  avsnitt  av  (SVD 2006).  Vi  tror  att  många  försöker  efterlikna  deras 
livsstil genom att bland annat göra överflödiga köp. Med hänsyn tagen till vår tidigare 
diskussion kring hållbarheten för framtiden undrar vi om dessa individer verkligen har 
reflekterat  över sin ekonomiska  situation samt  den miljöpåverkan som lyxkonsumtion 
kan ge upphov till? Kanske är detta något man som konsument borde fundera på innan 
man försöker leva lyxlivet så som det skildras på TV? Är strävan efter att förhöja sin 
självkänsla  med  hjälp  av  exempelvis  lyxkonsumtion  viktigare  för  dessa  individer  än 
konsekvenserna kring hållbarhetsperspektivet? 

En av de mest efterfrågade lyxvarorna på dagens marknad är handväskor. Allt fler väljer 
att komplettera sin personliga stil med denna accessoar. Förr i tiden hade handväskan en 
mer  funktionell  roll  då  den  enbart  användes  för  att  bära  tillhörigheter  i.  Idag  har 
handväskan en helt annan roll då den framförallt återspeglar en bild av personen som äger 
väskan  (Johansson  2002).  Konsumenter  använder  handväskor  för  att  framhäva  sina 
identiteter och sin status. Enligt skribenten Nina Jansdotter (SVD 2006), beteendevetare 
och författare till boken ”Ta makten över dina pengar” lever vi dessutom i ett samhälle 
som hyllar ytan. Utseende spelar exempelvis en allt större roll vid anställningsintervjuer. 
Det gäller  att  visa upp en snygg fasad och det kan göras med hjälp av dyra klockor,  
märkeskläder, lyxväskor och de senaste mobiltelefonerna. Vidare påstår Ståhlberg (2006) 
att i storstäderna behöver man bara gå ut på stan så ser man tjejer med Louis Vuitton 
väskor överallt. Personligen har hon till och med hört att unga flickor beskriva sig själva 
som "riktiga  Gucci-tjejer".  Vilket  visar  hur  starkt  de  identifierar  sig  med  varumärket 
(SVD 2006). 

Några bland  de mest  välkända  lyxvarumärkesväskorna  som återfinns  på den svenska 
marknaden  är  Gucci,  Prada,  Mulberry,  Burberry,  Versaci,  Fendi  och  Louis  Vuitton. 
Enligt  Thérèse  Lundquist  (Habit  2009),  butikschef  för  Louis  Vuitton  Stockholm,  har 
lyxbutiken en otroligt bred målgrupp. Målgruppen består av allt ifrån unga tjejer till äldre 
damer och även många män. Enligt Eva Lindström (Habit 2009) som driver Mulberry 
och Gucci i Stockholm, är intresset för lyxhandväskor just nu enormt. Många är beredda 
att betala en rejäl slant för en snygg väska. För bara något år sedan låg smärtgränsen för 
vad en designerväska fick kosta runt 6 000 kronor. Nu ligger den gränsen på runt 10 000 
kronor. Det förefaller vara så att lyx tydligen aldrig kan bli för dyrt, i alla fall inte om 
man  tror  rapporterna  från  LVMH,  Moët  Hennessy  Louis  Vuitton,  världens  största 
producent av lyxvaror. Louis Vuitton är det starkaste lyxvarumärket i världen, framför 
både Hermès och Gucci, enligt Millward Brown Brandz senaste ranking som baseras på 
en  miljon  konsumentintervjuer  världen  över.  Bara  Louis  Vuitton  varumärkesvärde 
beräknas  uppgå  till  19,4  miljarder  dollar  (Habit  2009).  Som författare  finner  vi  det 
extremt  intressant  att  konsumenter  är  beredda  att  betala  så  mycket  pengar  för  en 
lyxväska. Detta motiverar oss ännu mer till att verkligen få reda på vilka bakomliggande 
faktorer det är som spelar in när konsumenter väljer att köpa lyxväskor. 
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På grund av den ekonomiska krisen som har drabbat världen menar många att det är kris 
för lyxvaror. Enligt Financial Times har flera lyxvarumärken sänkt sitt börsvärde sedan i 
januari detta år (Habit 2009). Bland de drabbade är Burberry, som har tappat hela 65%, 
Gucci  minus  66%  och  LVMH  med  en  sänkning  motsvarande  46%.  Ändå  låter 
lyxvarumärket Louis Vuitton sig inte skrämmas av lågkonjunkturen. Fredagen den 8 maj 
2009 öppnade modeföretaget en ny butik i Stockholm, tre gånger så stor som den förra. 
Enligt  Susan Whiteley  (Habit  2009),  ansvarig för  Louis  Vuitton  i  Storbritannien  och 
Skandinavien, har omsättningen för butiken i Stockholm ökat med 30 procent i år (Habit 
2009). Hur hårt lyxvarumärkena egentligen har drabbats av den ekonomiska krisen är en 
aning diffust. Det finns många som skriver att intresset för lyxvarumärken ständigt ökar 
oavsett om det råder hög eller lågkonjunktur. De menar att det är endast föremålen för vår 
lyxkonsumtion som förändras i takt med olika trender och modeflugor (Flytström 2009). 

Trots att det råder en tvetydig bild över hur efterfrågan på lyxväskor ser ut nu, finns det 
tydliga indikationer  på att  efterfrågan är fortsatt  stor. Detta  är  intressant och visar att 
motivationen är väldigt stark hos konsumenterna som väljer att köpa dessa lyxväskor. I 
takt  med  denna trend där  handväskor  köps för  tusentals  kronor  finner  vi  det  mycket 
intressant och relevant att undersöka vad motivationen hos dessa konsumenter är? Vad 
motiverar exempelvis köpet av en lyxväska för femtusen kronor när det finns likvärdiga 
alternativ för en tiondel av det priset? Denna frågeställning är särskilt intressant om vi 
beaktar att en viktig målgrupp för lyxvarumärken och handväskor förefaller vara unga 
kvinnor. För oss är det mer naturligt att en äldre kvinna med ett välbetalt arbete köper en 
väska för fem till tiotusen kronor än att en ung tjej som studerar gör det.

1.3 Forskarfrågor

Igenom detta resonemang har vi kommit fram till följande övergripande forskningsfråga:

Vad är det som gör att konsumenter köper lyxväskor?
 
I studien kommer vi att fokusera på konsumenternas känslor vid köpet av en lyxväska 
samt vilka värden de upplever att ägandet av en lyxväska ger. Detta leder oss in på 
följande underfrågor:

Vilka känslor väcks i samband med köp och konsumtion av en lyxväska?
Vilka värden upplever konsumenten att ägandet av en lyxväska ger?

1.4 Syfte
Syftet med denna undersökning är att förstå vad det är som gör att konsumenter köper 
lyxväskor. Vi kommer att ta reda på vad det är för känslor som väcks i samband med 
köpet  av en lyxväska.  Samtidigt  vill  vi  också undersöka vilka värden konsumenterna 
erhåller  av  en  lyxväska.  Denna  kunskap  kommer  vi  i  ett  senare  skede  av  uppsatsen 
använda för att ställa i relation till hållbarhetstrenden i dagens konsumtionssamhälle.
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1.5 Avgränsningar
Vi har endast undersökt respondenter som bor i storstäder, majoriteten bor i Göteborg. 
Med anledning av svårigheten att  få tag på respondenter  till  vår  undersökning har vi 
endast  intervjuat  yngre  konsumenter,  under  33  år.  Vi  har  valt  att  bara  fokusera  på 
konsumenterna och har därmed helt avgränsat oss ifrån företagens perspektiv. 

I vårt teoretiska avsnitt har vi inte tagit upp några teorier kring hållbarhetstrenden. Detta 
med  anledning  av  att  det  är  ett  relativt  nytt  ämne  vilket  också  innebär  att  det  finns 
begränsat med litteratur.

1.6 Disposition
Här nedan gör vi en kort och översiktlig presentation av vad varje avsnitt innehåller.

Kapitel 1 – Inledning
I  det  första  kapitlet  presenteras  problembakgrund,  problemdiskussion  samt  vår 
problemformulering. Avslutningsvis presenteras avgränsningar, syfte och disposition.

Kapitel 2 – Metod
I följande kapitel för vi en diskussion kring vilka metodologiska val som har gjorts för 
vårt forskningsområde. 

Kapitel 3 – Teori 
I det tredje kapitlet tar vi upp relevanta teorier som bidrar till en ökad förståelse för vårt 
problemområde. 

Kapitel 4 – Konsumenter och lyxväskor – vad de säger och hur det kan förstås
I följande kapitel  presenteras  undersökningens resultat  vilket  samtidigt  analyseras och 
tolkas.

Kapitel 5 – Slutsats
I kapitel fem besvaras frågeställningarna. Avslutningsvis finns en rekommendation för 
eventuellt vidare fortsatt forskning.

Kapitel 6 – Referenser 
I detta kapitel återfinns samtliga källor som har använts vid uppsatsskrivandet. 

Kapitel 7 – Bilagor
Under detta kapitel återfinns uppsatsens bilagor.
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2 Metod
Det som tas upp under metodkapitlet är allmänt om vårt intresse samt vår förkunskap  
inom det valda forskningsområdet. Den vetenskapliga huvudinriktningen som vi har valt  
kommer  att  beskrivas.  Vidare  beskrivs  undersökningens  insamling  av  data  samt  
urvalsmetod.

2.1 Val av ämne och vår egen förkunskap
Med ett stort intresse för marknadsföring och konsumentbeteende har vi valt att inrikta 
oss på att undersöka konsumenters köpbeteende. För att vara mer specifika vill vi kunna 
erhålla  en  djupare  förståelse  för  vad  det  är  som  motiverar  individer  till  att  köpa 
lyxväskor. Vår förkunskap inom området var till en första början ganska begränsad. Vad 
som däremot var stort var vårt intresse för detta område samt vår nyfikenhet på vad det är 
som motiverar konsumenter att köpa väskor för tusentals kronor. Då vi som författare 
ville uppnå bästa möjliga resultat med vår forskning valde vi att förbättra vår förkunskap 
med  hjälp  av  att  studera  tidigare  forskningar  och  teorier  inom  området  (framförallt 
lyxkonsumtion).  Vi  tror  att  det  som  vi  läste  bidrog  till  en  ökad  förståelse  samt 
underlättade vår tolkning av resultatet.

2.2 Beskrivning av litteraturstudie
Sekundärdata  har  samlats  in  med  hjälp  av  faktabaserade  sökningar  via  Internet,  i 
tidningar samt ifrån tidigare forskning inom området. Litteraturstudien har bidragit till 
uppbyggnaden av den teoretiska referensram som presenteras längre fram i arbetet, vilken 
senare har använts för att analysera det empiriska materialet. För att hitta litteraturer sökte 
vi information vid olika bibliotek, bland annat Göteborgs stadsbibliotek, stadsbiblioteket i 
Borås samt Borås högskolas bibliotek.  När vi sökte efter artiklar  använde vi oss utav 
olika sökmotorer bland annat Google, Yahoo och skolbibliotekets databas (samsök). Vid 
sökandet  efter  relevanta  teorier  har  vi  stött  på  många  teorier  som  berört  vårt 
forskningsområde.  Dessa  teoribildningar  handlade  framförallt  om  lyxkonsumtion, 
begrepp som återkom i  större  delen av dessa teorier  var bland annat  status,  prestige, 
pengar samt iögonfallande konsumtion.

Några  bland  dem  kända  författarna  som  har  stora  kunskaper  inom  området 
lyxkonsumtion är Veblen, Statt, Evans, Jamal, Foxall, Zhang, Nilsson, vilka också bidrog 
med  väsentliga  delar  till  vår  teoretiska  referensram.  Veblens  teori  om  iögonfallande 
konsumtion utgör den första delen av vårt teoriavsnitt. Författarna Evans, Jamal, Foxalls 
teorier  om  motivation  samt  behov  bidrog  med  viktiga  delar,  bland  annat  Maslows 
behovshierarki. Nilsson samt Zhangs teorier kring psykologiska faktorer som påverkar 
vid köpet av en lyxväska finns med i stora delar av vårt teoriavsnitt. Statts teorier har 
utgjort en viktig del under vårt teoriavsnitt kring den sociala påverkan vid köpbeteendet. 
Utöver har vi tagit med teorier ifrån andra författare som ansågs vara relevanta för vår 
undersökning.
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2.3 Förhållningssätt och genomförande
Denna  undersökning  syftar  till  att  på  ett  djupare  plan  försöka  förstå  människors 
konsumtionsbeteende samt drivkrafterna bakom köpet av lyxvaror. För att få en bättre 
förståelse kring ämnet och dess helhet valde vi till en början att studera tidigare forskning 
kring konsumentbeteende och lyxkonsumtion. Vi anser att denna kunskap har underlättat 
tolknings  processen  under  genomförandet  av  studien.  En  annan  anledning  till  varför 
denna  vetenskapliga  huvudinriktning  valdes  var  för  att  vår  undersökning  bygger  på 
personliga intervjuer av kvalitativ karaktär. Detta gav oss möjligheten att förstå och se 
helheten bakom undersökningsproblemet, resultatet kunde sedan analyseras utifrån våra 
egna tolkningar. (Patel & Davidson 2003)

2.4 Syftet
Uppsatsarbetet hade till en början explorativa inslag då vi som författare hade begränsade 
kunskaper inom forskningsområdet. Den explorativa förundersökningen användes för att 
kunna identifiera vilka huvudsakliga motiv som driver konsumenter till köp av lyxväskor. 
I en senare del av vår undersökning tog vårt syfte en annan riktning, då ett förklarande 
syfte var mer passande. Detta med anledning av att målet med vår undersökning var att 
kunna förklara vad det är som gör att konsumenter köper lyxväskor. Vi ville med hjälp av 
ett förklarande syfte redogöra för vad det är för känslor som konsumenterna har när de 
köper lyxväskor och vilka värden de erhåller av en lyxväska. (Christensen 2001)

Eftersom  en  del  motivationsfaktorer  som  gör  att  konsumenter  köper  lyxväskor  inte 
förekommer på en medveten nivå kan det vara svårt att upptäcka dessa. Med anledning 
av detta valde vi att genomföra vår undersökning med en fallstudieansats vilken syftar till 
att gå in på djupet av undersökningens problem. På detta sätt kunde vi hitta faktorer som 
låg gömda och oupptäckta. Användandet av en fallstudieansats lämpar sig speciellt bra 
för socialt komplexa situationer. (Christensen 2001)

Fallstudieansatser bygger på undersökningar som är av kvalitativ karaktär där syftet är att 
få ut mycket information ifrån ett begränsat antal respondenter eller enheter. Vi valde att 
endast  intervjua ett  mindre  antal  respondenter  då vi  ville  få  en djupare förståelse  för 
problemområdet.  För  att  vi  skulle  få  reda  på  vilka  faktorer  det  är  som  motiverar 
konsumenter till att köpa lyxväskor behövde vi få stor inblick i respondenternas liv. Vi 
var i behov av information som rörde individen på ett personligt plan (exempelvis hur 
han/hon uppfattar sig själv, självkänsla osv.) samt information kring individens sociala 
liv som bland annat intressen, umgängeskrets  osv. Eftersom vi var intresserade av att 
studera en socialt komplex situation var vi tvungna att tränga igenom ytan för att förstå 
”Vad-, Hur-, och Varför”. 

Resultatet vi fick fram kommer inte att kunna användas till statistiska generaliseringar. Vi 
ville istället precis som Christensen et al. (2001) menar att en förståelseinriktad studie 
gör, lyfta fram generella mönster för att skapa förståelse och på detta vis kunde vi sedan 
genomföra analytiska generaliseringar.
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2.5 Datainsamlingen och urvalet
Primärdata har samlats in i form av semistrukturerade och djupgående intervjuer med 
relevanta personer som har köpt en lyxväska. Vi intervjuade nio unga kvinnor samt en 
ung man vilka alla hade stor passion för lyxväskor. Vi hade ifrån början tänkt intervjua 
respondenter i olika åldersgrupper för att därmed kunna se om det fanns olika synvinklar 
hos dessa då de befinner sig i olika faser i livet. Tyvärr var detta inte möjligt eftersom vi 
hade  stora  problem  med  att  få  tag  på  respondenter  till  vår  undersökning.  Att  få 
respondenter att  ställa  upp på intervjuer var inte lika lätt  som vi först  trodde.  Till  en 
början hade vi tänkt  skaffa respondenter  genom att  fråga stora varuhus som NK och 
Åhlens, tyvärr var detta inte möjligt att genomföra eftersom varuhuscheferna ansåg att vi 
eventuellt skulle kunna störa kunderna i deras butiker. Istället valde vi att försöka få tag 
på  respondenter  genom  att  skicka  ut  ett  massmail  till  samtliga  studenter  vid  IDA-
institutionen på Borås Högskola. Detta ledde inte heller till några stora framgångar i vårt 
sökande efter respondenter. Istället fick vi ta hjälp av vänner och familj som frågade runt 
i deras bekantskapskretsar efter personer som har köpt lyxväskor. På detta vis lyckades vi 
få in tio stycken respondenter. Vi författare är medvetna om att detta urval kan ge läsaren 
en snedvriden bild av forskningens trovärdighet.  Därför har vi valt  att  diskutera detta 
vidare i självkritik under rubrik 2.7.

Med  hjälp  av  den  kunskap  som  vi  inhämtade  ifrån  vår  förstudie  utformade  vi  en 
semistrukturerad  intervjumall.  Varför  vi  valde  att  utforma  en  semistrukturerad 
intervjumall  var med anledning av att vår forskningsfråga berör psykologiska faktorer 
som till viss mån förekommer på ett omedvetet plan hos konsumenterna. Vi tror att det 
skulle ha varit svårt att använda oss av ett begränsat antal frågeställningar med anledning 
av  att  det  är  ett  komplext  område  vi  har  undersökt.  Därför  var  det  viktigt  att  ha 
följdfrågor som kunde ställas av oss beroende på hur respondenten svarade. Intervjuerna 
genomfördes individuellt med varje respondent. Vid intervjutillfällena var vi måna om att 
utveckla en konversation med respondenterna för att på det sättet få en tydligare bild av 
ämnet. Vi ansåg att personliga intervjuer skulle ge oss ett bra resultat. Intervjufrågorna är 
anpassade till uppsatsens forskningsfrågor och syfte

För att kunna fullgöra denna undersökning har vi genom vår urvalsprocess använt oss av 
en urvalsmetod som kallas för icke-sannolikhetsurval. Denna urvalsmetod syftar till att 
man väljer ut ett begränsat antal potentiella respondenter som kan tänka sig att ställa upp 
på en intervju. Personerna som valdes ut ansågs lämpliga för att delta i vår undersökning. 

Innan  vi  började  välja  ut  respondenter  till  vår  undersökning  valde  vi  att  definiera 
lyxväska på det viset att vi satte ett minimum pris på vad en väska minst måste kosta för 
att uppfylla vårt syfte. Kravet var att väskan måste kosta tvåtusen kronor eller mer för att 
anses  vara  en  lyxväska.  Samtliga  respondenter  har  inhandlat  sina  väskor  i  exklusiva 
butiker.  Alla  respondenter  äger  åtminstone  en  väska  av  följande  varumärken  Louis 
Vuitton, Gucci, Murberry och Burberry. Alla respondenterna bar inte dessa väskor vid 
intervjutillfället utan då hade de andra märkesväskor med sig bland annat Longchamp, 
Armani  och  Coach.  Eftersom dessa  väskor  kostar  över  tvåtusen  kronor  valde  vi  att 
acceptera även de som lyxväskor.
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Vår  prismässiga  definition  av  vad  lyxväska  är  utgjorde  grunden  för  vårt  urval  av 
respondenter.  Vid  ett  senare  skede  i  uppsatsen  presenteras  respondenternas  syn  samt 
definition på vad en lyxväska är.

Frågan kring vad det är som motiverar konsumenter till att köpa lyxväskor är komplex, 
därför  krävdes  det  att  vi  tog reda på bakomliggande faktorer.  För  att  upptäcka  dessa 
faktorer behövde vi stora mängder relevant information ifrån respondenterna, vilket vi 
fick igenom vår kvalitativa undersökning. Hade vi valt att göra ett slumpmässigt urval är 
sannolikheten  inte  stor  att  vi  lyckats  få  den  information  som vi  behövde.  Vårt  urval 
överensstämmer  med  det  som Christensen (2001)  beskriver  som ett  strategiskt  urval. 
Eftersom denna urvalsmetod syftar till att få en djupare förståelse poängterar författaren 
vikten av att erhålla respondenter med insikt och kunskap kring det som skall undersökas.

På grund av att det fanns en tidsbegränsning till att genomföra denna studie har vi också 
varit tvungna till att göra ett bekvämlighetsurval. Detta urval innebar att vi gjorde ett val 
som var både bekvämt  och lättillgängligt  för oss men som samtidigt  också uppfyllde 
undersökningens syfte. (Christensen 2001)

Inför varje intervjutillfälle var vi noga med att förbereda respondenterna, detta gjorde vi 
bland annat genom att vi innan talade om vilka vi var. På detta sätt var respondenterna 
medvetna om att vi som skulle genomföra intervjun var en man och en kvinna. Genom att 
vi gjorde på detta vis uppstod det inga stela situationer då vi som förde intervjuerna var 
av olika kön. Som vi tidigare nämnt är detta ett känsligt område som vi berörde och med 
anledning av det ansåg vi det viktigt för respondenterna att innan intervjun få en bild av 
oss.

Tidsmässigt  tog  varje  intervjutillfälle  i  snitt  någonstans  mellan  trettiofem  till  sextio 
minuter att genomföra. När vi genomförde intervjuerna befann vi oss i en miljö som både 
vi och respondenterna uppfattade som behaglig. Detta gjorde det lättare för oss att tolka 
respondenternas kroppsspråk och uttryck som uppstod i samband med att de besvarade 
våra frågeställningar. 

2.6 Undersökningens trovärdighet och studiens begränsningar
Med hjälp av förstudien kunde vi uppnå en bättre teoretisk mättnad. Utifrån kunskaperna 
som  vi  inhämtade  kunde  vi  ställa  mer  relevanta  frågeställningar  till  respondenterna. 
Intervjuerna  genomfördes  med  respondenter  som  har  god  insyn  i  ämnet  och  är 
betydelsefulla  för  undersökningens  syfte,  detta  gör  att  trovärdigheten  på  arbetet  ökar 
väsentligt.  För  att  undvika  missförstånd  utformades  frågeställningarna  på  ett 
lättförståeligt  sätt,  vilket  minimerade  risken  för  feltolkningar.  Alla  intervjuer 
genomfördes med samma förutsättningar. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en 
diktafon. Ljudfilen överfördes sedan till datorn. Efter detta valde vi att transkribera varje 
intervju vilket innebar att det som respondenten sagt ordagrant skrevs ner. Detta gav oss 
möjligheten  att  granska  materialet  flera  gånger  om,  vilket  medförde  att  eventuella 
misstolkningar kunde undvikas. (Christensen 2001)
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Med  utgången  för  vårt  tillvägagångssätt  tror  vi  att  resultatet  som  erhölls  av  vår 
undersökning kommer att kunna tillämpas på andra liknande situationer samt till vidare 
forskningar. (Sharan et al 1994)

2.7 Tolkning av empiri samt analys
Efter  att  vi  transkriberat  det  empiriska  materialet  gjorde  vi  en  översiktlig 
sammanställning. Detta innebar att vi kunde bilda oss en uppfattning om vilka mönster 
som kunde uttydas av materialet. Detta sätta att reducera data följer Miles & Hubermans 
(1994)  arbetssätt  och  har  inneburit  att  vi  i  samband  med  varje  intervjutillfälle 
sammanställt  och  översiktligt  utvärderat  det  material  som  har  samlats  in.  Det 
sammanställda  materialet  har  studerats  noggrant  vid  flera  tillfällen  och  texterna  har 
markerats  med  olika  färger  på  de  delar  som  ansågs  vara  mest  relevanta  för  vårt 
teoriavsnitt. Att följa författarnas arbetssätt har underlättat vår presentation av empirin. 
Samtidigt har det möjliggjort så att vi på ett bättre sätt har kunnat analysera och tolka 
materialet ur ett mer rättvisande perspektiv. Vi anser att rimlighetsbedömningen tillhör en 
viktig del av uppsatsens trovärdighet. Därför har vi valt ut relevanta delar av empirin och 
gjort rimliga analyser. Vi har vid många tillfällen tagit hänsyn till frågan om analys och 
tolkning  av  det  empiriska  materialet  ger  en  rättvisande  bild  av  respondenternas 
uppfattning och uttryck. Vår bedömning är att det empiriska materialet som vi lyft fram 
ger en rättvisande presentation eftersom det reducerade materialet inte motsäger citaten 
som har lyfts fram i analysen.

2.8 Självkritik till vår undersökning
Vi är medvetna om att det är svårt att undersöka ett komplext område som detta och det 
krävs att vi som författare måste ha stor kunskap samt skicklighet då det gäller att få fram 
relevant information ifrån respondenterna. Vi är införstådda med svårigheterna att tolka 
respondenternas material då vårt ämne till stor del berör psykologiska faktorer. Eftersom 
det är ett känsligt område som vi berör är kanske deras svar inte helt sanningsenliga, detta 
gör att vi som författare också måste vara försiktiga då vi vid intervjuerna försöker få 
fram den information som behövs för att kunna uppfylla undersökningens syfte. Vi är 
även medvetna om att vårt urval kan uppfattas som mindre trovärdigt då det är bekantas 
bekanta som vi har intervjuat, vilket även skulle kunna tolkas som att vi känner dessa 
personer.  En  stor  fördel  med  vårt  urval  är  att  vi  med  stor  sannolikhet  vet  att  dessa 
personer verkligen innehar äkta märkesväskor, vilket vi inte hade kunnat vara lika säkra 
på om vi slumpvis hade valt respondenter ifrån gatan eller via massmail. 
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3 Teori
Det  som  kommer  att  tas  upp  i  teorikapitlet  är  allmänt  om  konsumentbeteende  och  
lyxkonsumtion. Ett viktigt område som också kommer att beröras är drivkraften som gör  
att konsumenter lyxkonsumerar. För att kunna få en större förståelse för vad det är i  
grund och botten som driver konsumenter till att lyxkonsumera har vi som författare valt  
att ta upp de inre- och yttre påverkande faktorerna. Vilka också är de faktorerna som  
motiverar konsumenter till att köpa”lyxväskor”.

3.1 Iögonfallande konsumtion - ett arv från Veblen
Thorstein Veblen (1899) var en väletablerad författare inom området lyxkonsumtion.  En 
teori  som  är  skriven  av  författaren  presenterar  conspicuous  consumption som  ett 
övervägande beteende där status dominerar. För mer än hundra år sedan kom Veblen med 
hjälp av olika forskningar fram till att rika amerikaner lade ner en stor del av sin tid och 
pengar  på  onödiga  fritidsutgifter.  Därefter  myntade  han  begreppet  conspicuous 
consumption för  att  beskriva  situationen.  Uttrycket  har  använts  mycket  och  är  idag 
accepterat världen över, begreppet har till och med fått träda in i det populära engelska 
lexikonet (Oxford English Dictionary). 

I sin tes angående  conspicuous consumption förde Veblen (1899) en diskussion kring 
fritidsklassen. Han konstaterade att förmögna familjer vanligtvis är bortskämda och har 
överflödigt med fritid. Han menar då att dessa överkonsumerar vid många tillfällen, bland 
annat  vid  aktiviteter  som  berör  äktenskapet,  affärsallianser,  fritidsaktiviteter.  Detta 
konsumtionsmönster  kan bekräftas  av en senare  studie som genomfördes  av Shibram 
Sastri  (1983).  Denna  forskare  konstaterade  att  de  nyrika  i  staden  Calcutta  brukade 
spendera enorma summor på högtider, bland annat spel, musik extravagans, bordell besök 
och andra pråliga och meningslösa  händelser.  Veblen  (1899) menar  att  iögonfallande 
konsumtion är ett sätt för de rika att kunna markera sin ekonomiska ställning samt ett 
beteende  för  att  kunna  överglänsa  varandra.  En  annan  forskare  som  använt  sig  av 
begreppet  ”iögonfallande”  är  författaren  McMracken  (1987).  Han  konstaterade  att 
iögonfallande  konsumtion  är  särskilt  viktigt  vid  studerandet  av  historiska 
konsumtionsmönster,  eftersom  det  spelar  en  viktig  roll  för  tillväxten  av  ett 
konsumtionssamhälle.

I  normala  fall  definieras  en  lyxvara  som en vara  för  vilken  efterfrågan  ökar  mer  än 
proportionerligt  när  inkomsterna  i  ett  samhälle  ökar.  Lyxvaror har  en  hög 
inkomstelasticitet, vilket innebär att efterfrågan är beroende av inkomsterna. Med detta 
menas att lyxvaror köps mer vid högkonjunktur då individer får mer pengar att spendera. 
Det finns inom gruppen lyxvaror en skara exklusiva varor, de så kallade Veblen varorna. 
Dessa produkter har en positiv elasticitet. Ju högre pris försäljaren sätter, desto större blir 
efterfrågan. Detta kallas Veblen effekten, vilket är en teori som motsäger alla ekonomiska 
teorier  om den  perfekta  marknaden,  där  efterfrågan  minskar  ju  högre  priset  blir.  Ett 
klassiskt exempel på en vara som säljer mer om priset sätts högre är parfym. (Leibeitstein 
2006 s.189)
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Handväskor är också exempel på typiska Veblenvaror. Louis Vuitton (LV) väskor är ett 
känt exempel på en varugrupp som kan ha positiv elasticitet.  En Louis Vuitton väska 
kostar mellan 4 000 och 100 000 kronor. Så varför har vissa väskkunder denna längtan 
efter  lyxiga  märkesväskor?  En  som  har  studerat  detta  fenomen  är  den  amerikanska 
sociologiprofessorn  Juliet  Schor.  I  slutet  av 1990-talet  kom författaren  ut  med boken 
”The overspent American” som handlar om amerikanernas förhållande till  pengar och 
konsumtion. Hon utgick ifrån hur det såg ut i USA, men hennes teorier är i hög grad 
inspirerade av Veblens teorier kring iögonfallande konsumtion. Dessa teorier kan i hög 
grad även appliceras på svenska förhållanden. Som författare till denna uppsats menar vi 
att individer i jakten på statusprylar har börjat snegla allt högre upp i samhällshierarkin 
och jämföra sin livsstil med personer med betydligt flottare liv och fetare plånbok än sig 
själva. 

O’Cass & McEwen (2004) menar att lyxvaror riktas till  målgrupper som antingen vill 
höja sitt ego, visa sin rikedom eller framhäva sin status. För att klassas som lyxvara måste 
produkten inneha följande egenskaper: en överlägsen kvalitet, en särskiljande symbolisk 
egenskap,  normer  för  spetskompetens  inom  området,  ett  positivt  varumärke,  ett 
”snobbigt” utseende och så måste den ha lyxiga funktioner. Produkten ska även utstråla 
en exklusivitet som förknippas med förmögenhet, framgång, elitism och sedan ska den 
även ha ett högt pris.

3.2 Motivation och behov - Drivkraften till lyxkonsumtion 
Nilsson (2005) definierar begreppet motivation som en mänsklig drivkraft, vilken ger oss 
energi  och vilja  att  handla och fortsätta  göra något  t.ex.  viljan att  köpa en lyxväska. 
Motivation fungerar bland annat som ”bränsle” när individen strävar efter att uppnå den 
målsättning han/hon har. Motivation hos människor är den inre reaktionen på ett behov. 
Evans  et  al  (2008)  understryker  att  motivation  uppkommer  i  samband  med  ett 
spänningstillstånd orsakat av ett  otillfredsställt  behov, vilket medför  att  individen inte 
längre befinner sig i  ett  psykologiskt  jämviktstillstånd.  Ett  motiverat  beteende utgör i 
själva verket en aktivitet som är inriktad på att ett mål ska uppnås. Såväl mål som behov 
som uppkommer kan vara av olika karaktär, vilket även betyder att de framkallas av olika 
inre  drivkrafter.  Fysiska  behov  som  exempelvis  hunger  orsakas  av  fysiologiska 
drivkrafter  i  form av vätskebrist.  Behovet  av att  dricka blir  därmed överordnat andra 
behov,  så  länge  vätskebrist  råder.  Efter  tillfredsställandet  av  fysiologiska  behov  kan 
människor  välja  att  handla  exempelvis  skönhetsmedel  och  modeaccessoarer.  Motivet 
bakom dessa inköp är av en helt annan karaktär och de har sitt ursprung i psykogena 
drivkrafter. Tillfredsställandet av behovet kan bland annat medföra en erhållen status och 
social acceptans (Evans et al 2008).

En av de mest uppmärksammade modellerna som har gjorts för att förklara människans 
motivation är Maslows behovshierarki (Se bilaga 2). Han redogör för en behovsstruktur 
uppdelad på olika nivåer varav de fysiologiska behoven utgör basen. Maslow menar att 
de mest grundläggande (biogena) behov som exempelvis hunger och värme måste vara 
uppfyllda innan individen strävar efter att uppfylla mer psykogena behov som exempelvis 
bidrar till  status och social acceptans. Sista nivån i Maslows behovshierarki utgörs av 
självförverkligande  (Salomon  2009).  Det  självförverkligande  behovet  är  den  mest 
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intressanta av delarna i Maslows behovshierarki, eftersom målet med vår undersökning är 
att  studera  motivationen  hos  konsumenter  som  köper  lyxväskor.  Vi  tror  att  dessa 
konsumenter  genomför  sina  köp  för  att  uppfylla  sina  psykogena  behov  samt  för  att 
förverkliga sig själva. 

Enligt  Nilsson  (2005)  innebär  självförverkligande  att  människor  har  interpersonella 
anlag, intressen samt värderingar på livets olika områden som kan komma till uttryck. 
Evans et al (2008) styrker detta och finner självförverkligande som ett sätt att ta tillvara 
de möjligheter man har. Vidare menar de att självförverkligande skapas genom aktiviteter 
som uppfattas som meningsfulla av individen, vilket till exempel kan vara någon form av 
fritidssysselsättning.  Nilsson  (2005)  poängterar  att  självförverkligande  är  viktigt  för 
individer  samtidigt  som  han  också  framhäver  svårigheten  med  att  uppnå 
självförverkligande. Han påpekar också vikten av materiella tings betydelse i samband 
med vårt självförverkligande. I takt med konsumtionskulturens framväxt har konsumtion 
gått  ifrån  att  vara  något  som  förknippas  med  överlevnad  till  att  bli  en  form  av 
fritidsintresse. Här nedan redogör Evans et al (2008) för olika typer av köpmotiv samt 
shoppingtyper. 

Det finns en rad olika köpmotiv till varför konsumenter handlar några av de är:
• Sociala och kommunikativa motiv – Bygger mestadels på sociala aspekter där 

konsumenterna får möjlighet till att utbyta åsikter med personer som har liknande 
intressen.

• Närhet till likasinnade – Referensgruppernas betydelse är här viktiga då 
konsumenter vill kunna identifiera sig med likasinnade.

• Status och auktoritet – Det bakomliggande motivet är framförallt att väcka 
uppmärksamhet och respekt hos andra konsumenter.

• Nöjet av att handla – Konsumenter väljer att jämföra en rad alternativ för att 
därigenom sedan kunna fatta ett genomtänkt köpbeslut. 

Här beskrivs olika shoppingtyper som en konsument kan tillhöra:
• Socialt shoppande – Bakom ett socialt shoppande är den viktigaste faktorn att ha 

trevligt tillsammans med familj/vänner samt utveckla kontakter med andra i 
samband med handlandet. 

• Belöningsshopping - Konsumenter som till exempel har en väldigt stressig vardag 
kan på detta vis belöna sig själva med något kul. 

• Idéshopping – Genom idéshopping skaffar konsumenter sig information om 
rådande trender, nya produkter etc.

• Rollshopping – Bygger på att andra i ens omgivning ska kunna se vad man har 
inhandlat.

Vilka  drivkrafter  som ligger  bakom lyxkonsumtion  har  studerats  med  hjälp  av  olika 
angreppssätt. Wiedman et al. (2007) har utvecklat en lyx-värdemodell i syfte att förstå 
konsumenternas  motiv  till  lyxkonsumtion.  Modellen  består  av  fyra  olika 
värdedimensioner  vilka  är:  finansiell  dimension,  funktionell  dimension,  individuell 
dimension samt social dimension (Se bilaga 3). Med tanke på att individer formas av det 
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samhälle de lever i, har modellen anpassats utifrån de dimensioner som är centrala i en 
specifik kultur.

Med tanke på att Sverige är ett land med hög välfärd samt höga kvalitetskrav anser vi att 
värdedimensionerna finansiell och funktionell är irrelevanta. Välfärd och kvalitet är för 
de flesta av oss en självklarhet här i Sverige. Vi har därför valt att fördjupa oss inom den 
individuella  och  sociala  dimensionen  beroende  på  att  det  är  de  mest  relevanta,  då 
undersökningen kommer att genomföras i Sverige. I efterföljande text utvecklar vi därför 
resonemangen kring individens inre och ytrre påverkan som kan leda till lyxkonsumtion. 

3.3 Inre påverkan som kan leda till lyxkonsumtion
Under detta avsnitt kommer vi författare att behandla olika faktorer som påverkar den 
individuella  konsumentens  konsumtionsbeteende.  Påverkande faktorer  som tas  upp är 
endast de faktorer som sker på individnivå. För att förstå sig på de inre tankegångar som 
påverkar individens köpbeteende krävs det en förståelse för individens självbild, identitet 
samt dennes självkänsla. Genom att studera dessa delar kommer vi att få en förståelse av 
individens utveckling samt hur denne ser på sig själv, vilket vi anser har en koppling till  
inividens beslut vid köpet av en lyxväska.

3.3.1 Identitet
Vad är en identitet?  En identitet är det som talar om att jag är jag och inte någon annan. 
Identiteten behandlar frågor av karaktären vem är jag?, vad kan jag?, vad är jag värd? 
Nilsson (2005) menar att vår identitet grundas på vår relation till andra människor. 

Skapandet av en egen identitet pågår under hela livet. Under den första tiden i livet utgör 
vi en förlängning av våra föräldrar. Självklart är även barn egna individer, Gråberg & 
Klefbom (2007) menar  att  man redan som nyfödd uppvisar tydliga personlighetsdrag. 
Delar  av  vår  identitet  är  genetiskt  betingade,  övriga  delar  utformas  successivt  i  en 
komplicerad samverkan med omvärlden. Först under tonårstiden tar sökandet efter den 
egna identiteten fart på allvar. Det är först då som den medvetenhet och förmåga till eget 
tänkande har utvecklats som krävs för att man ska kunna bilda sig en uppfattning om vem 
man är, vad man kan, vad man är bra på, vad man tycker i viktiga frågor samt vilken 
smak man har. (Gråberg & Klefbom 2007) 

Under  de  senaste  trettio  åren  har  det  inom  samhällsvetenskapen  uppkommit  ett 
explosionsartat intresse för begreppet identitet. Begreppet identitet ses inte längre som en 
enhetlig,  fast  eller  stabil  konstruktion,  snarare  är  identiteter  dynamiska  och  måste 
monteras, produceras och reproduceras. Identiteten är inte längre skildrad som en "sak", 
utan betraktas snarare som ett projekt eller en process. (Shankar et al 2009)

Förhållandet  mellan  identitet  och  konsumtion  har  varit  ett  hett  debattämne  inom 
samhällsvetenskapen.  Inom  marknadsföring  och  konsumentforskning  har  det 
framkommit att det är igenom konsumtion som människor har möjlighet att "göra upp" 
sin identitet, eller som de vill bli. Människors identiteter utvecklas över tiden och speglas 
samt representeras igenom deras tidigare konsumtion. (Shankar et al 2009)
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Det är viktigt att underhålla och kommunicera ut sin identitet, vilket delvis genomförs 
med  hjälp  av  varumärken  och  dess  symboliska  värde.  Flera  studier  har  påvisat  att 
ägodelar symboliserar människors identitet (Belk 1988; Csikszentmihalyi & Rochberg - 
Halton  1981;  Dittmar  1992).  Konsumentkulturen  skildras  som  ett  smörgåsbord  av 
symboliska resurser som människor interagerar med, medvetet eller inte, i syfte att skapa 
identiteter (Shankar et  al 2009). Genom att konsumera kan människor bygga upp och 
uttrycka sin egen identitet. Kläder med specifika varumärken kan tala om vem du är eller 
vilken  grupp  du  vill  tillhöra.  I  vissa  fall  kan  även  konsumtion  fungera  som  en 
inträdesbiljett  till  social  interaktion.  Ett  flertal  vetenskapsmän har  idag konstaterat  att 
individer använder konsumtion för att ge uttryck för de värderingar som förut uttrycktes 
genom valet av yrke, religion eller politiskt ställningstagande (Lundby 2009).

Vi som författare funderar på om dyra lyxväskor verkligen är en produkt vilken man med 
hjälp av kan uttrycka sin grupptillhörighet? Frågan är då också om personen som bär 
lyxväskan verkligen återspeglar sin ”riktiga identitet”?

3.3.2 Självbild
Nilsson (2005) bekräftar att självbilden är den föreställning som en person har om sig 
själv.  Evans  et  al  (2008)  fastställer  att  en  individs  självbild  kan  inkludera  ett  flertal 
faktorer  bland  annat  ”rollidentitet”,  personliga  egenskaper,  relationer,  fantasier  och 
ägodelar. En fundering som vi författare har är då om en exklusiv och dyr lyxväska kan 
utgöra en artefakt som förstärker en konsuments självbild?

Att ha en positiv självbild är viktigt  för människor eftersom vi har ett  stort behov av 
tillhörighet,  att  känna  delaktighet  samt  att  få  bekräftelse  av  andra  människor.  Dessa 
faktorer ger upphov till ett socialt värde och en spegling av individens självbild. Vidare 
menar  Nilsson (2005) att  i  det  fall  då vi  inte  blir  accepterade  av vår omgivning kan 
följderna bli att vi istället söker oss till grupper som värderas negativt av vår omgivning 
eller samhället, men som bidrar till att vi får en positiv självbild. 

Nilsson  (2005)  poängterar  att  negativa  självbilder  ofta  kan  relateras  till  en  dålig 
självkänsla, vilket resulterar i ett bristande förtroende till  andra människor. I samband 
med  bristen  på  förtroende  till  andra  individer  ökar  svårigheterna  för  att  förändra  en 
negativ självbild. Att ha en bra självkänsla är med andra ord lika viktigt som att ha en 
positiv självuppfattning (självbild). Författaren konstaterar att en negativ självbild många 
gånger saknar verklighetsgrund. Uppkomsten till en negativ syn på oss själva kan vara 
något vi lärt oss eller blivit skrämda till. Vidare redogör författaren för tre saker som är 
skadliga för vår självkänsla; det första är att skyla delar av oss själva som vi inte har mod 
att visa, att försöka vara något/någon som vi inte är eller att gå efter yttre normer till  
punkt  och pricka.  En strävan efter  andra individers  uppskattning  fungerar  i  viss  mån 
försvagande för vårt eget jag. 

Zhang (2008) anser att självkänsla är en persons egna utvärdering av sig själv. Han menar 
att självkänsla behövs eftersom den bidrar till social acceptans samt innebär rikligt med 
kompetens och betydelse i livet. Även om forskarna inte är ense om varför människor 
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behöver självkänsla är de överens om att folk vill bevara en positiv självbild. Nilsson 
(2005)  redogör  för  att  en  god  självkänsla  bidrar  till  en  positiv  självbild,  därmed 
konstaterar han att självkänsla är mycket viktigt. En undersökning som har genomförts 
påvisar att  pengar kan bidra till  en ökad självkänsla. Pengar kan i  detta sammanhang 
utgöra ett slags substitut och därmed stärka en persons självkänsla (Zhang 2008).

3.3.3 Pengar och självkänsla
I artikeln  ”Review of General Psychology - An Exchange Theory of Money and Self-
Esteem in Decision Making” har Liqing Zhang (2008) utvecklat en teori som beskriver 
hur vi  individer  med hjälp av monetär  egendom kan förbättra  vår självkänsla.  Enligt 
Zhang  finns  det  ett  samband  mellan  pengar  och  självkänsla.  Forskaren  menar  att  vi 
individer brukar värdera vår självkänsla på en hög nivå. För att kunna behålla en positiv 
självbild brukar vi tro att vi ligger över genomsnittet i intelligens, moral och generositet. 
Zhang  menar  att  en  viktig  egenskap  som  återspeglar  människors  självkänsla  är 
kompetens, att tjäna pengar är ett sätt för människor att visa sin kompetens. En fundering 
som dyker upp hos oss författare är om konsumenter använder lyxväskor för att uttrycka 
sin kompetens?  I undersökningen betonar forskaren att pengar och självkänsla delvis kan 
kompensera varandra, båda faktorerna tillfredställer oss människor. Att förstå sambandet 
mellan  pengar  och  självkänsla  kan  öka  vår  förståelse  för  konsumentens 
motivationshierarki.  

Människor  är  motiverade  till  att  försvara,  behålla  och  ha  god  insikt  om  sig  själv 
(Baumeister 1998). Leary & Baumeister (2000) menar att självkänsla behövs eftersom 
det signalerar social acceptans.

3.3.4 Självkongruens
Själva begreppet självkongruens definieras överensstämmelse samt inre samstämmighet i 
personligheten. Den uppfattning en person har om sin självbild har stor betydelse för hur 
han/hon väljer att konsumera. Ofta brukar konsumenter köpa produkter som efterliknar 
deras självbild. (Evans et al 2008)

Vid självkongruens jämför  individen uppfattningen  av  sin egen självbild  med hur  en 
typisk användares (av ett varumärke) självbild ser ut. Exempelvis kan en ung högutbildad 
man som uppfattar sig själv som trendig och cool vara influerad av ett visst mobilmärke, 
vilket enligt honom används av människor som också är moderiktiga och moderna. En 
psykologisk  jämförelse  av  denna typ  samverkar  illustrationen  av  dessa  användare  av 
produkten  med  konsumentens  självbild,  vilket  i  sin  tur  resulterar  i  en  personlig 
upplevelse kallad självbildskongruens (Evans et al 2008). Enligt Evans et al (2008) anses 
självbildskongruensen  viktig  med  anledning  av  att  den  har  en  rad  olika  påverkande 
effekter på konsumentbeteendet, exempelvis vid valet mellan olika varumärken, attityder 
till varumärken etc. Vidare menar de att självbildskongruensen även är av stor vikt för 
marknadsförare då de med hjälp av den kan anpassa innehållet i sina budskap efter den 
avsedda målgruppen.  Vi  undrar  om konsumenter  verkligen köper  lyxväskor  efter  den 
uppfattning de har om sin självbild? Denna fråga tycker vi är särskilt intressant eftersom 
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den  breda  målgrupp  som  köper  lyxväskor  har  olika  förutsättningar,  bland  annat 
ekonomiska förutsättningar. 

3.4 Den yttre påverkan till lyxkonsumtion
Under  detta  avsnitt  kommer  vi  författare  att  behandla  olika  faktorer  som  påverkar 
lyxkonsumenters konsumtionsbeteende. Påverkande faktorer som tas upp är faktorer som 
sker på en gruppnivå. Vi menar i detta fall faktorer ifrån omgivningen som kan påverka 
en enskild individ. För att förstå sig på vilka yttre faktorer som påverkar individen är det 
viktigt att veta hur individens sociala förhållanden ser ut. Med detta menar vi bland annat 
vilka grupper som är de viktigaste för individen samt vilka grupper individen ser upp till 
och vill identifiera sig med. 

3.4.1 Sociala grupper
Redan år 1958 påstod Sprott att de sociala gruppernas påverkan på en viss individ har 
stor betydelse för individens köpbeteende. Författaren definierar grupp på följande sätt:

”En mångfald av personer som i en given kontext samspelar med varandra mer än vad de 
samspelar med andra personer.” – (Sprott 1958 s.9)

Han  menar  då  att  i  grund  och  botten  består  en  grupp  av  flera  personer  som  har 
gemensamma mål eller syften, vilka sedan interagerar med varandra för att uppnå dessa. 
Alla gruppmedlemmar betraktar varandra och binds samman av ett samspelsmönster och 
samspelsnätverk som sträcker sig över tid. Enligt Kassarjan & Robertson (1973) gör det 
ömsesidiga beroendet mellan gruppmedlemmarna att det uppstår en gruppideologi vilken 
bekräftar gruppens åsikter, värderingar, egenskaper och normer. Vår fråga och fundering 
är här om materiella ting som exempelvis en lyxväska kan bekräfta gruppens värderingar 
samt åsikter?

Det  finns  två  olika  medlemsgrupper,  vilka  är  primärgrupp samt  sekundärgrupp.  Den 
förstnämnda gruppen kännetecknas av sin storlek samt de nära relationerna som finns i 
den.  Exempel  på  primärgrupper  är  bland  annat  familjen,  vänskapsgrupper  och 
studiegrupper. Sekundärgrupper består av flera primärgrupper och kan till exempel vara 
en studentkår. Statt (1997) menar att  primärgrupper även kallas för små grupper eller 
”face-to-face” grupper. Dessa grupper är tillräckligt små för att kunna sitta runt ett bord 
och ha en direkt konversation med varandra. 

3.4.2 Referensgrupp och dess påverkan
En annan definition av grupp är referensgrupp. I jämförelse med medlemsgrupper är en 
referensgrupp  en  grupp  som  människor  vill  identifiera  sig  med.  Vi  människor  är 
gruppvarelser - det är ett fåtal saker vi gör som inte är influerade av andra eller ämnade  
att påverka andra. Större delen av våra liv spenderar vi i diverse olika grupper utan att 
egentligen vara medvetna om det. Grupperna vi ingår i är för oss så självklara att vi inte 
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är medvetna om att vi påverkar och samtidigt blir påverkade av övriga gruppmedlemmar. 
(Nilsson 2005) 

Det faktum att vi påverkar samt påverkas av andra gäller  även då vi konsumerar och 
fattar köpbeslut. Referensgrupp avser en grupp som en konsument vill tillhöra eller har 
som önskan att ingå i. Konsumenter försöker identifiera sig med referensgrupper och i 
många  fall  hyser  de  en  beundran  för  medlemmarna.  Främsta  anledningen  till  varför 
konsumenter försöker identifiera sig med olika referensgrupper är sannolikt för att de vill 
ha del av gruppmedlemmarnas prestige, vilket också medför att de försöker efterlikna de 
framstående  personerna  i  gruppen  (Nilsson  2005).  Utifrån  denna  teori  finner  vi  det 
väldigt intressant att ta reda på ifall konsumenter verkligen köper lyxväskor för att få del 
av  den  prestige  som  exempelvis  en  kändis  har  som  äger  en  lyxväska  av  samma 
varumärke? Samtidigt är det också intressant att veta vad individens sociala omgivning 
har för åsikter och värderingar kring lyxväskans värde och vad den kan ge. 

Varje  individ  eller  grupp  av  individer  som  på  ett  betydande  sätt  kan  påverka  vårt 
beteende kan kallas för referensgrupp (Bearden & Etzel 1982). Vi konsumenter använder 
dessa individer som en källa till  attityder,  åsikter, värderingar samt beteende mönster. 
Enligt  författarna  kan även en  referensgrupp utgöras  av enda person vilket  då skulle 
kunna  vara  en  kändis.  Referensgrupper  uppfyller  vissa  viktiga  funktioner  för 
konsumenterna.  Bland  annat  kan  de  utgöra  en  jämförelsegrund  med  vars  hjälp 
konsumenterna  bedömer  sig  själva.  Enligt  Park  &  Lessig  (1977  s.43)  kan 
referensgruppens påverkan visas på tre huvudsakliga sätt;

Informationspåverkan – Då en konsument överväger att köpa en produkt och söker efter 
information om olika varumärken hos familjemedlemmar, vänner och experter.

Utilitaristisk påverkan – Vilket också kallas för nyttopåverkan. Det handlar om en grad 
av  konformitet  med  de  normer  och beteenden  som finns  i  den  grupp som individen 
identifierar sig med. Exempelvis kan en individ köpa en viss produkt för att han/hon vill 
rätta sig efter andras förväntningar, bland annat familjemedlemmar och vänner. 

Värde och Status – Här köper konsumenter ett varumärke för att de tror att detta kommer 
att  stärka  deras  status  och  image  hos  andra  i  gruppen.
 

3.4.3 Bandwagon effekt och Snobb effekt
Här under kommer vi att beskriva effekterna av att ha två olika personlighetstyper på 
marknaden varav den ena är snobbar och den andra followers. Snobbar strävar via sin 
konsumtion efter  att  uppnå en  unikhet,  motsatsen  till  denna grupp är  followers  vilka 
strävar att överensstämma med sina sociala grupper.  För att få förståelse för dessa två 
personlighetstyper följer här nedan en beskrivning av vad en snobb är: 

”En snobb är en person med en världsbild som baseras på att andra människor av olika 
skäl är av naturen underlägsna, t.ex. på grund av intellekt, förmögenhet, utbildning eller 
släktskap.  En  snobb  imiterar  de  vanor,  attityder  och  livsstilar  som kännetecknar  den 
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(högre) socialgrupp han/hon antingen tillhör eller vill tillhöra. Att man vill sträva efter att 
vara finare än vad man faktiskt är, som i västerländsk kultur ofta anses vara vulgärt och 
opassande. När man är snobb så klär man också sig med mycket dyra kläder”. (Wikipedia 
2009-06-29)

Med Bandwagon effekt menas i vilken utsträckning efterfrågan på en vara ökar beroende 
på  det  faktum  att  andra  också  konsumerar  samma  vara.  Bandwagon  effekten  kan 
förklaras med hjälp av människors önskan att köpa en vara för att följa modet, trender 
eller överensstämma med andra människor man vill förknippas med (vara en i gänget). 
(Leibeitstein 2006) 
  
I uppsatsen ”I en värld av lyx” beskriver författarna Kidd  & Birck (2005) Bandwagon 
effekten som den påverkan prestige konsumtion har på övriga konsumenter. Priset är i 
detta  fall  inte  den  viktigaste  prestige  indikatorn.  Prestige  konsumtion  är  ett  sätt  att 
förverkliga sig själv, på detta sätt kan man också tydligt visa vilken grupp man tillhör 
eller  önskar  tillhöra.  Snobb effekten  förklarar  i  vilken  utsträckning  efterfrågan  på  en 
specifik vara minskar på grund av att andra också konsumerar samma vara. Några av 
faktorerna bakom Snobb effekten är de önskemål som konsumenter har att vara unika, att 
vara annorlunda, att inte vara en i mängden. 

Snobbeffekten  kan  uppstå  vid  två  olika  tillfällen.  Det  första  tillfället  är  när  en  ny 
statusprodukt lanseras, då vill snobbkonsumenterna vara en av de första som införskaffar 
varan med anledning av att  det är  ett  begränsat  antal  som konsumerar  varan just  då. 
Denna  effekt  uppstår  även  när  statussökande  konsumenter  tar  avstånd  ifrån  en  viss 
produkt  för  att  den konsumeras  av  den stora  massan  av  konsumenter.  Denna typ  av 
konsumenter försöker alltså erhålla prestige genom att konsumera exklusiva och unika 
varor (Leibeitstein 2006; Kidd & Birck 2005). Utifrån denna teori ställer vi oss frågan om 
det är ”snobben” i gruppen som bestämmer gruppens värderingar och åsikter?

3.4.4 Konformitet
Grilo et al (2001) menar att en individs beslut om att köpa en produkt inte enbart beror på 
varans  inneboende  nytta,  utan  det  handlar  också  om sociala  attribut  i  samband  med 
konsumtionen.  Köpbeslut  fattas  för  att  uppfylla  både  materiella  och  sociala  behov. 
Exempelvis  menar  författarna  att  de  sociala  behoven  uppstår  med  anledning  av  att 
enskilda individer vill härma varandra för att undvika social utfrysning. I detta fall leder 
den sociala interaktionen till en eftersträvan av konformitet. Eftersom vår undersökning 
går ut på att undersöka vad motivet bakom köpet av en lyxväska är, ställer vi oss här 
frågan om det är det materiella eller sociala behovet som väger tyngst vid köpet av en 
lyxväska? 

Att vara medlem i en grupp gör att en individ accepteras till en viss grad av konformitet. 
Grupper har normer och beteenden som anses vara ideala handlingar som medlemmarna 
ska hålla sig till. Inom sociala grupper förekommer det oftast ett system för belöningar 
och  bestraffningar.  När  en  medlem  följer  gruppnormerna  uppmuntras  han/hon,  vid 
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motsatsen bestraffas han/hon, vilket också innebär att en bristande konformitet motverkas 
av gruppen. (Evans et al 2008)

Som vuxna har vi oftast helt internaliserat gruppnormer, med detta menas att vi inte ens 
är medvetna om dem själva. Denna internalisering av sociala normer är psykisk, en tydlig 
antydan om hur viktig och kraftfull den är. Det är först när vi placeras i en situation för 
att gå emot en norm då vi blir medvetna om detta. Dessa typer av situationer har i stor  
utsträckning studerats i laboratorier av forskare på små grupper. Från undersökningarna 
har  det  vuxit  fram en  förståelse  om hur  en  social  norm påverkar  beteendet  hos  oss 
konsumenter.(Statt 1997)

Eftersom en större del av vårt liv är influerade av grupper ger de oss vår psykologiska 
näring, tillhörighet, betydelse och även vår identitet. Dessa faktorer återspeglar mycket av 
vår självbild. Det är medlemskap i dessa små grupper (familj, arbete, sociala etc.) som i 
stort sätt länkar oss till det bredare samhället. Att underhålla gruppnormer menar Statt 
(1997) är det största målet i varje grupp. Utan dem skulle grupper inte existera. Därför 
finns det en ständig press på att medlemmarna skall följa gruppnormen. 

Konformitet utgör en oundviklig process i alla sociala grupper. Däremot förekommer det 
aldrig en hundraprocentig följsamhet  efter  gruppens normer.  Oberoende är för många 
individer en viktig egenskap då varje människa på något sätt vill visa sig annorlunda och 
unik. Exempelvis om det skulle förekomma köpsituationer där individer väljer samma 
produkt  och  varumärke  som deras  vänner,  fastnar  personen  många  gånger  för  andra 
färger  eller  annat  utseende  för  att  visa  sitt  oberoende  (Evans  et  al  2008).  

3.4.5 Den sociala påverkan
Enligt Bourdieu (1984) har produkter inte bara ett  egenvärde i bruk, de har också en 
social innebörd. Liknande tankesätt hade också Sen (1985) som hävdade att produkter har 
funktioner  som  gör  det  möjligt  för  oss  människor  att  göra  något  eller  vara  någon. 
Produkterna värderas olika vid olika sammanhang med anledning av att vi konsumenter 
interagerar och lär känna varandra, då utbyter vi inte bara information om de tekniska 
egenskaperna hos produkterna vi äger, utan också om produkternas sociala symboler och 
våra åsikter gällande produkterna.

Goldsmith  et  al  (1996)  hävdade  att  "en  viktig  motiverande  kraft  som  påverkar 
konsumenternas beteende är viljan att vinna status eller social prestige från inköpen samt 
konsumtionen av varorna”. Detta påstående bekräftar Veblens (1921) teori då han menar 
att individer jämför sig själva med andra gällande status. Vilket visas igenom individens 
konsumtion samt rikedom. 

I  ett  kapitalistiskt  samhälle  är  pengar  och  välstånd  ett  viktigt  kriterium  för  sociala 
framsteg. Välståndet kan bara uppenbaras för andra genom konsumtionsmönster. Därför 
anser Veblen att genom inköp och förbrukning av produkter fungerar dessa aktiviteter 
som en viktig signalanordning för status. Vidare påpekar författaren att människor vill 
leva upp till den sociala eliten, dessa eliter är uppenbara exempel att följa eftersom dessa 
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anses tillhöra människor med högre position och status i samhället. Människor tenderar 
att söka sig till ett konsumtionsmönster som är förknippade med en livsstil med högre 
inkomst. Som Frey och Stutzer (2002 s.411) uttryckte det; 

“People look upward when making comparisons. Aspirations thus tend to be above the 
level reached.”

Med detta menar  författarna att  individen till  sin natur har en tendens att  sträva efter 
något som den själv inte har lyckats att uppnå. Därför jämför individen sig själv med de 
grupper som han/hon ser upp till. 

3.4.6 Status
Ordet  status  och  klass  används  ofta  omväxlande  i  praktiken.  Vad  som brukar  fånga 
konsumentens blickar är de symboler som symboliserar en persons status i samhället, den 
klass  som  han/hon  har.  Statt  (1997)  menar  att  konsumenter  köper  vissa  specifika 
produkter på grund av att dessa uttrycker vad de personligen står för. Kilsheimer (1993) 
definierar  status  konsumtion  som  en  "motiverande  process  igenom  vilken  individer 
strävar  efter  att  förbättra  sin  sociala  ställning  med  hjälp  av  den  iögonfallande 
konsumtionen.  Att  symbolisera  status  är viktigt  både för den enskilde individen samt 
omgivningen.

Köpbeteendet som konsumenterna har för att utrycka sin status kallas för conspicuous 
consumption, vilket innebär att människor strävar efter ett medlemskap i en högre social 
klass (Huston 1983). Enligt Statt (1997) finns det aspekter som kan återkopplas till en 
hög status. Som exempel menar författaren att om man accepterar de rådande normerna 
som  avbildas  i  reklamen  då  är  det  användningen  av  pengar  som  återspeglar  status. 
Däremot när det gäller det verkliga livet är det endast den lägre klassens människor som 
använder  kontanter.  Medelklass  människor  använder  plast,  till  exempel  American 
Express-kort, dessa kort säger mer om oss än vad pengar någonsin kan. När det gäller den 
högsta klassen menar författaren att dessa varken använder kontant eller kort. De med 
den högsta statusen har anställda som tar hand om sådana saker åt dem.

Statt (1997) påpekar att det viktigaste hos statussymboler är att få människor äger dem. 
Om alla kör en exakt likadan bil, har en likadan Rolex eller har en bra imitation av dessa 
produkter finns det inte längre någon mening i att äga en sådan produkt. Anledningen är 
att dessa produkter då inte kan användas som en statussymbol längre. Författaren menar 
att det är exklusiviteten av en statussymbol som utgör dess attraktionskraft. Vidare menar 
Statt (1997) att en statussymbol ändå bara är en symbol. Det vill säga att den står för 
något  annat.  Det  är  psykologiska  faktorer  som kopplas  till  statussymboler,  som t.ex. 
respekt.  Det  handlar  om  att  individen  som  innehar  symbolen  skall  äras  av  andra 
människor.  Många  av  oss  konsumenter  värderar  också  respekt  över  allt  annat  som 
samhället har att erbjuda. Bossard (1932 s.223) påpekar att vi konsumenter är frestade till  
att köpa det som ger oss status. Enligt författaren finns det fem faktorer som påverkar 
effektiviteten av en produkt eller tjänst som en statussymbol. Dessa faktorer är:
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• Exklusivitet – endast ett fåtal människor bör ha rätt att förvärva det.

• Det bör vara relativt dyra. 

• Det bör vara av god kvalitet.

• Det bör vara av begränsad tillgång.

• Det bör användas av hedrad och respekterad person.

Vissa statussymboler varar i lång tid, så som Rolls Roys, Rolex, Havanna cigarrer och 
vintage champagne. Men med tiden förändras allt och ibland även betydelsen av vissa 
symboler. Som exempel var många elektroniska produkter statussymboler förr i tiden, 
men med tiden har symbolernas värde och status sänkts. Det har blivit en produkt 
som till  och med medelklassen  och arbetarklassen kan ha råd med,  vilket  gör  att 
produktens exklusivitet inte är på samma nivå som den var innan. (Bossard 1932)

Vi författare har funderingar på vilka egenskaper som konsumenter värderar högst då 
de söker efter statussymboler? Eftersom vår undersökning handlar om lyxväskor är vi 
angelägna om att  få  reda på vilka  av  lyxväskans  egenskaper  som gör  den till  en 
statussymbol?
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4 Konsumenter och lyxväskor - vad de säger och hur 
det kan förstås 

Vi börjar kapitlet med att göra en kort beskrivning av respondenterna som har deltagit i  
vår undersökning. För att bibehålla respondenternas anonymitet har vi valt att byta ut  
deras namn mot fingerade namn. Vidare har vi utgått ifrån våra forskningsfrågor för att  
strukturera  upp  vårt  analysarbete.  I  samband  med vårt  analysarbete  har  vi  tagit  in  
relevant empiriskt material.  

4.1. Beskrivning av studiens respondenter
Respondenterna som ingår i denna studie är unga människor mellan 21-32 år. Majoriteten 
av de jobbar och endast ett fåtal har läst vidare efter gymnasiet. Samtliga som har deltagit  
i  denna undersökning har ett  brinnande intresse för mode.  De flesta av de tillfrågade 
jobbar inom handel och restaurangbranschen, endast en respondent jobbar utomlands och 
hennes befattning är kvalitetsmanager på ett stort teleföretag. 

4.2. Vad som gör väskan till en lyxväska
Samtliga respondenter som har deltagit i denna undersökning har en likvärdig syn på vad 
en lyxväska är samt vilka egenskaper den ska ha.  De viktigaste  egenskaperna hos en 
lyxväska beskrivs av de tillfrågade som kvalitet, design samt att den ska ha ett högt pris, 
vilket är i enighet med det som författarna O`Cass & McEwen (2004) beskriver som de 
främsta karaktärsdragen hos lyxvaror. Författarna menar att lyxvaror skall ha överlägsen 
kvalitet, en särskiljande symbolisk egenskap, positivt varumärke, image och identitet. En 
stor del av respondenterna ansåg att dessa egenskaper ska vara en självklarhet hos lyxiga 
välkända varumärkes  väskor,  några  exempel  på  dessa  varumärken  som kom upp vid 
intervjuerna var Louis Vuitton, Gucci och Mulberry.  Vikten av lyxväskans egenskaper 
kan illustreras igenom två av respondenternas beskrivningar:

Självklart ska en lyxväska kosta mycket. Köper man en väska så betalar man för 
märket men samtidigt så måste märket och dess produkter också ha bra kvalitet. 
Det är också viktigt med design då man köper ett märke för att det ska se fin ut.1

priset spelar in, hade en väska kostat tusen kronor så hade det inte ansetts vara en 
lyxväska2

Vi ser ett samband mellan dessa ovanstående uttalanden och O`Cass & McEwens (2004) 
teori där författarna beskriver att lyxvaror bör ha ett snobbigt utseende, lyxiga funktioner 
samt utstråla en exklusivitet som kan förknippas med förmögenhet och framgång. 

1 Jonna 21 år, Huvudstudie

2 Anita 24 år, Huvudstudie
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Författarna menar också att lyxprodukter måste ha ett högt pris vilket överensstämmer 
med Anitas uttalande. 

Vidare beskrev Jonna lyxväskan på följande sätt då vi ställde henne frågan vad det är som 
styr hennes köp av lyxväskor:

Det är kvalitet i jämförelse med pris men även varumärket och dess popularitet. 
LV och Gucci är bra märken men samtidigt ser man att det är jätte många som går 
i stan som har fake av dessa varumärken. Jag och mina vänner kan se dessa falska 
produkter ifrån långt avstånd och det gör ju inte alla.  Jag känner inte att jag är 
villig att betala så många tusenlappar för min märkesväska medan det finns andra 
som går runt i stan med falska väskor och ”snyltar” på det riktiga märket. Det 
kanske låter dumt men en sådan sak påverkar mig innan jag nu bestämmer mig för 
att köpa en väska. Faktiskt så avstod jag ifrån att köpa en annan väska då jag insåg 
hur många kopior det finns av den ute på stan3

Här är en bild på en riktig Gucci väska där märket syns tydligt på långt håll.

Igenom Jonna och Anitas uttalanden kan vi se att det finns en koppling mellan deras 
tankar och Zhangs (2008) teori där forskaren menar att det finns ett samband mellan 

3 Jonna 21 år, Huvudstudie
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pengar och självkänsla. Han menar att vi individer brukar värdera vår självkänsla på en 
hög nivå. En viktig egenskap som återspeglar självkänsla hos oss människor är 
kompetens, att tjäna pengar är ett sätt för oss att visa vår kompetens. Vilket i detta fall 
kan återkopplas till varför respondenterna tycker att lyxväskorna skall kosta mycket 
pengar. Vi tror att Jonna och Anita med hjälp av lyxväskan vill utstråla en exklusivitet 
vilken i sin tur kan ge de en högre självkänsla. Deras beskrivningar är i stora drag i likhet 
med författarnas teori då dessa beskriver egenskaperna hos en lyxväska. 

4.3. Känslor som väcks
Något som vi har upptäckt genom att analysera vårt empiriska material är att större delen 
av de tillfrågade respondenterna upplevde själva köptillfället  som något exklusivt och 
lyxigt. Vår uppfattning är att känslan av exklusivitet och lyx kommer ifrån butiksmiljön 
samt  personalens  höga  servicenivå.  Vi  anser  att  dessa  faktorer  har  bidragit  till  att 
respondenterna känt sig unika och speciella vid köptillfället.  Detta kan illustreras med 
hjälp av följande uttalanden:

Vi besökte en stor och fin butik i Paris så fanns det så mycket att välja mellan4

Det var en skön känsla samtidigt som det kändes lyxigt.5

Då jag såg den i butiken så hängde den på ett speciellt sätt. Den visades även på en 
display och den såg snygg ut. Då tänkte jag åh den väskan måste jag ha.6

Det känns lite lyxigt  att  gå in i  affärer som exempelvis den där jag köpte min 
väska. Oftast brukar det vara ganska tomt på kunder i dessa butiker, och det finns 
nästan alltid en eller två säljare i butiken som hjälper en direkt.7

Denna Miu Miu väska har gjort att en av respondenterna kände av fjärilar i magen.

4 Adelia 25 år, Huvudstudie

5 Lina 24 år, Huvudstudie

6 Lillian 32 år, Huvudstudie

7 Minna 26 år, Huvudstudie
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Jag köpte väskan i New York och just när jag skulle köpa den så var jag glad. Min 
positiva känsla förstördes av att säljaren debiterade mitt betalkort med summan av 
vad väskan kostade tre gånger. Jag hade dessutom med mig endast ett kort vilket 
gjorde att det uppstod problem för mig. Denna händelse förstörde min upplevelse 
kring inköpet. Jag ångrar att jag köpte väskan i den butiken. Får man en positiv 
erfarenhet ifrån en butik första gången man är där brukar man ständigt återvända.8

Uppfattningen  vi  får  av dessa  uttalanden  är  att  själva upplevelsen  vid  köptillfället  är 
extremt viktig för de tillfrågade. Enligt respondenterna är det givet att butiksmiljön ska 
vara  exklusiv  samt  att  personalen  skall  erbjuda  en  hög  servicenivå  vid  köpet  av  en 
lyxväska. Större delen av de tillfrågade beskriver butiksmiljöerna med ord som lyxiga, 
lockande,  stort  utbud,  fint  skyltat  och  bra  service.  Utifrån  det  sista  uttalandet 
framkommer vikten av att kunden ska känna av den exklusivitet som butiken förmedlar. 
Respondenten i det sista uttalandet upplevde inte sitt köp på ett positivt sätt utan snarare 
blev hon väldigt besviken och arg när hon kände att personalen hanterade det misstag 
som skedde på ett uselt sätt. Respondenten menar att det i en butik som denna som säljer 
dyra lyxväskor borde finnas en betydligt bättre hantering för denna typ av misstag.

För  att  få  en  större  förståelse  för  köpprocessen  har  vi  förutom  att  analysera 
respondenternas  upplevelser  kring  butiken  även  försökt  ta  reda  på  vilka  känslor  och 
tankar de hade vid köptillfället. Här kommer några uttalanden ifrån respondenterna precis 
innan de genomförde köpet:

Det finns alltid en känsla av glädje när man vet att man ska gå in och köpa en  
märkesväska… det är också spännande att veta att man har något att se fram emot 
då man ska köpa en väska.9

Jag hade fjärilar i magen och var väldigt glad! Jag brukar ha samma känsla varje  
gång när jag köper en ny väska.10

Vår tolkning av respondenternas uttalanden är att de inför köpet hade stora förväntningar 
då till exempel Minna beskriver sina känslor med att säga att hon hade fjärilar i magen. 
Vi undrar om personerna ifråga använde väskan för att uppfylla ett behov av högre rang 
till exempel ett behov för att förverkliga sig själv? Författarna Evans et al (2008) menar 
att  motivation  uppkommer  i  samband  med  ett  spänningstillstånd  orsakat  av  ett 
otillfredsställt  behov,  vilket  medför  att  individen  inte  längre  befinner  sig  i  ett 
psykologiskt jämviktstillstånd. Vår tolkning är att Minna befann sig i denna situation och 
att  hon  med  hjälp  av  lyxväskan  kunde  tillfredsställa  det  behov  som  gjorde  att  hon 
hamnade i detta spänningstillstånd. Vi ser ett mönster där större delen av de tillfrågade på 
ett eller annat sätt har befunnit sig i detta tillstånd före köpet. Vilket vi här illustrerar med 
hjälp av följande uttalanden: 

8 Lilli 24 år, Huvudstudie

9 Lillian 32 år, Huvudstudie

10 Minna 26 år, Huvudstudie
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jag tyckte att det var hur kul som helst… samtidigt så tänker jag på att min mamma 
kommer nog att hacka på mig när hon ser mig med den nya väskan… hon tycker  
inte om att jag spenderar pengar på märkesväskor…11

Jag var jätteglad samtidigt som jag vet att jag var väldigt rädd för vad min mamma  
skulle säga… jag ska visa den inför min syster när jag kommer hem till 
Sverige.12

jag var glad… det var min belöning för att jag hade jobbat hela förra sommaren  
utan semester… jag var lycklig!… man får någon slags skum kick av att lägga 
mycket pengar på något som man egentligen inte borde lägga mycket pengar på… 
hade jag varit jätterik och tjänat mycket pengar då hade det varit vilken bagatell 
som helst.13

Vad  vi  kan  tyda  av  dessa  uttalanden  är  att  respondenterna  innan  köpet  hade  stora 
förväntningar  på att  lyxväskan skulle  uppfylla  deras  behov.  Bland annat  talade  några 
stycken av de tillfrågade om att det skulle bli spännande att se och höra vad vänner och 
familj  skulle  komma med för positiva kommentarer.  Samtidigt  som det fanns en stor 
förväntan på vad lyxväskan skulle bidra med för positiva värden kunde vi se en slags 
rädsla hos ett  flertal  av respondenterna.  Bland annat oroade sig flera stycken för vad 
deras familj skulle säga om deras nyinköpta väska. Vad vi kunde se var det framförallt 
ekonomiska  skäl  som gav  upphov  till  denna  rädsla.  Anita  redogör  i  det  sista  av  de 
ovanstående citaten kring sin ekonomiska situation där vi får uppfattningen av att hon 
egentligen inte har råd att köpa denna lyxväska. 

Vår tolkning är att Anita har en väldigt stark inre drivkraft som motiverar henne till att 
jobba  för  att  sedan  kunna  köpa  denna  lyxväska.  Enligt  författaren  Nilsson  (2005) 
definieras begreppet motivation som en mänsklig drivkraft.  Motivation fungerar bland 
annat som bränsle när individen strävar efter att uppnå den målsättning han/hon har. Med 
detta menar författarna att motivation hos människor är den inre reaktionen på ett behov. 
Vi ser även att Anitas beteende överensstämmer med teorin av Evans et al (2008) där 
författarna menar att ett motiverat beteende utgörs i själva verket av en aktivitet som är 
inriktad på att ett mål ska uppnås. I Anitas fall är målet att hon ska köpa denna lyxväska 
och aktiviteten utgörs av att hon arbetar en hel sommar utan semester. 

Frågan vi ställer oss är då vad det är för behov som framkallar den här drivkraften hos 
Anita då hon är villig att avstå ifrån så mycket annat för att kunna ha råd att köpa denna 
lyxväska? Utifrån hennes uttalanden får vi en uppfattning av att det är spännande att köpa 
saker som man egentligen inte har råd med. Hon pratar om en sorts ”kick” som uppstod 
när hon köpte väskan. Vi funderar på om denna ”kick” kan liknas vid den upplevelse som 
en äventyrslysten person får som exempelvis hoppar bungyjump, en känsla blandad av 
rädsla, glädje samt spänning. Det är möjligt att denna spänning uppstår med anledning av 

11 Jonna 21 år, Huvudstudie

12 Mona 25 år, Huvudstudie

13 Anita 24 år, Huvudstudie
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att hon är medveten om att det är något annat viktigt som hon måste uppoffra för att  
genomföra köpet.

Sammanfattningsvis beskrivs själva inköpsprocessen av majoriteten som en ganska lyxig 
upplevelse med anledning av att flertalet av väskorna är inhandlade i lyxiga butiker eller 
varuhus.  En  del  av  respondenterna  berättar  att  de  vid  sina  köp  har  fått  fylla  i 
registreringsbevis och väskorna har varit fint förpackade. Endast en av de tillfrågade har 
handlat  sin  väska  via  internet.  Ett  flertal  av  respondenterna  ville  direkt  använda  den 
nyinköpta väskan, andra var lite rädda för omgivningens tankar och åsikter kring deras 
nyinhandlade väska. 

En av respondenterna med sin nyinköpta väska utanför butiken där den inhandlades.

4.3.1. Känslor som skapas av vår omgivning
Merparten av respondenterna har ett brinnande intresse för mode och för många av dem 
är  shopping ett  sätt  att  umgås  och spendera tid  med sina vänner.  Större  delen  av de 
tillfrågade anser inte att det är viktigt att ha med sig sällskap när de är ute och shoppar. 
Främsta anledningen till detta är att de inte ska behöva känna sig stressade av varandra. I 
det  insamlade  empiriska  materialet  återger  respondenterna  en  bild  som  motsäger 
Kassarjan & Robertsons (1973) teori  om att  det finns ett  ömsesidigt  beroende mellan 
gruppmedlemmarna och att det uppstår en gruppideologi som bekräftar gruppens åsikter, 
värderingar, egenskaper och normer.  Samtidigt som det empiriska materialet  motsäger 
denna  teori  har  vi  funnit  ett  mönster  där  vi  tydligt  kan  se  att  de  tillfrågade 
respondenternas  känslor  kring  köpet  trots  allt  påverkas  av  andra  gruppmedlemmars 
värderingar och åsikter. För att förtydliga detta lyfter vi fram två uttalanden ifrån två av 
de tillfrågade respondenterna:
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Nej jag shoppar hellre själv… tycker  jag att  något  är  jättefint  men så kommer 
någon och säger nja, då förstör det hela min upplevelse på något sätt.14

inte alltid… det kan vara bra att ha sällskap med sig som råd om man är tveksam 
till något man funderar på att köpa.15

Ett  annat  tydligt  exempel  på  gruppens  påverkan  lyfts  fram  igenom  följande  två 
uttalanden: 

Jag tycker inte att det är viktigt, tycker jag att något är snyggt och jag vill ha det så 
behöver jag inte ha ett omdöme ifrån någon annan. Om jag har med någon så är  
det  mest  för  sällskapets  skull  för  det  kan vara  tråkigt  att  gå  runt  i  alla affärer 
själv… jag är väldigt bestämd och när jag vill ha något då vet jag oftast vad jag vill 
ha.16

Samma person uttryckte sig vid ett annat tillfälle på följande vis:

men varför säger de ingenting, de vet ju att jag har velat ha de här skorna hur länge  
som helst. Jag blev mycket besviken och jag undrade varför de inte sa någonting 
gör de det för att jävlas eller varför säger de ingenting.17

Vi  kan  utifrån  dessa  två  ovanstående  uttalanden  konstatera  att  respondenten  som 
konsument trots allt ändå är beroende av gruppens bekräftelse. Respondenten påpekade 
även att hon skulle reagera likadant om det vore en lyxväska hon köpt. Frågan är om 
detta är en omedveten faktor som spelar in hos respondenten då denna person är helt 
övertygad om att hon inte påverkas av andra vid sina köpbeslut.  Nilsson (2005) bekräftar 
vår fundering och menar att grupperna vi ingår i är för oss så självklara att vi inte är 
medvetna om att vi påverkar och samtidigt blir påverkade av övriga gruppmedlemmar. 

Vidare menar Statt (1997) att vi som individer inte bara påverkas utav den/de grupper vi 
tillhör utan vi påverkas även av andra grupper bland annat referensgrupper. Statt (1997) 
påpekar  att  i  jämförelse  med  medlemsgrupper  är  en  referensgrupp  en  grupp  som 
människor  vill  identifiera  sig  med.  Det  är  en  grupp  vars  normer,  värderingar, 
bedömningar och beteende som en individ vill efterlikna. Nilsson (2005) poängterar det 
faktum att vi påverkar samt påverkas av andra gäller även då vi konsumerar och fattar  
köpbeslut. Konsumenter försöker identifiera sig med referensgrupper och i många fall 
hyser  de en beundran för medlemmarna.  Främsta anledningen till  varför konsumenter 
försöker identifiera sig med olika referensgrupper är sannolikt för att de vill ha del av 
gruppmedlemmarnas  prestige,  vilket  också  medför  att  de  försöker  efterlikna  de 
framstående personerna i gruppen. Många referensgrupper utgörs därför av kändisar vars 

14 Anita 24 år, Huvudstudie

15 Minna 26 år, Huvudstudie

16 Mona 25 år, Huvudstudie

17 Mona 25 år, Huvudstudie
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klädstil samt livsstil eftersträvas av konsumenter (Nilsson 2005). Vårt empiriska material 
bekräftar denna teori vilket kan förtydligas igenom följande uttalanden:

Victoria  Beckham.  Hon  klär  sig  trendigt  och  tufft.  Hon  har  enkla  kläder  och 
väskor. Om jag ser henne med en klänning som kan tänkas passa mig så skulle jag  
vilja ha en sådan. Det behöver inte vara av samma märke men liknande fungerar 
lika bra. Jag får inspiration från hennes klädstil.18

Det var en vit väska… tror att det var Victoria Beckham som bar på den… kan  
tänka mig att det var en Prada… hade jag råd så skulle jag nog ha köpt den.19

Det finns en person som jag tycker har väldigt fin stil och det är en modell… det är 
mer hennes livsstil jag gillar… hon har en väldigt stark personlighet och det visar  
att när hon är modell då är hon modell och sedan när hon är vanlig då är hon en 
vanlig person… Jag är inte avundsjuk men jag tycker att detta är en livsstil som jag 
tycker kanske kan hjälpa mig att utvecklas.20

Utifrån vårt insamlade empiriska material kan vi tydligt se att påverkan ifrån kändisar 
spelar  en  viss  roll  för  de  tillfrågade  respondenterna.  Däremot  har  vi  fått  fram att  de 
referensgrupper som inspirerar samt påverkar respondenterna mest är de referensgrupper 
som  finns  närmast  och  utgörs  av  bland  annat  vänner,  arbetskamrater  samt 
familjemedlemmar. Denna tolkning har vi gjort utifrån en rad olika svar som vi fick på 
frågan om de kunde beskriva en moderiktig person samt denna/dennes stil:

Min pojkvän är det. Han är också modeinriktad som jag, bara att han har en manlig 
stil  och att  jag har en kvinnlig stil.  Han klär sig oftast i kappor och rockar. Vi  
anpassar  våra  jackor  till  speciella  tillfällen.  Vi  brukar  matcha  varandra  bra. 
Exempelvis så brukar han matcha sin slips med min klänning då vi går på fina 
bjudningar. 21

Den första jag tänker på är en tjej som jag har jobbat med… hon är moderiktig 
men hon har väldigt enkel stil liksom… hon kan vara skitsnygg i jeans och
 t-shirt  och  det  ser  ändå  ut  som  att  det  är  helt  genomtänkt  och  hon  ser  
”jättefashion” ut… skitsnygg med så här enkla grejer bara. Jag vet inte hur mer jag 
ska beskriva det men att man kan klä sig väldigt enkelt men ändå få det att se ut  
som att det är mode på något sätt. Som på någon annan hade det bara sett ut som 
att de hade hittat något i tvättkorgen typ och slängt på sig.22

Jag har en vän... hon har en väldig fin stil och klassisk stil… hon ser väldig snygg 
ut oavsett vad hon än har på sig.23

18 Lina 24 år, Huvudstudie

19 Lillian 32 år, Huvudstudie

20 Paula 26 år, Huvudstudie

21 Lina 24 år, Huvudstudie

22 Anita 24 år, Huvudstudie
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en kompis till mig hon är väldigt modemedveten… hon är alltid så säker på det 
hon tar på sig och det är därför som det ser så bra ut på henne… hon kan bara  
slänga på sig vad som helst.24

Min  kompis  flickvän  hon  är  en  väldigt  moderiktig  person  som  arbetar  inom 
modebranschen. Hon har en väldigt cool, unik stil... henne ser jag verkligen upp 
till... Man lägger märke till henne när hon kommer på stan.25

Vi har även funnit att det finns andra betydande inspirationskällor som större delen av de 
tillfrågade nämner där bland annat den största anges vara folk man ser på stan/gatan. 
Vilket kan illustreras med hjälp av följande uttalanden:

Det är nog folk på stan först och främst, man kan se någon och tänka att de ser så  
jäkla bra ut och att de har en jätteschyst stil och så.26

jag blir påverkad av folket jag ser…27

människor som jag möter på gatan kanske inspirerar mig mest…28

om jag ser någon på stan som har på sig något som verkligen lockar mig...29

Utifrån dessa uttalanden är det uppenbart att folk som respondenterna ser på stan utgör en 
inspirationskälla.  Vi  har  även  funnit  att  andra  påverkande  källor  kan  vara  tidningar, 
internet mm. 

4.4. Värden i att äga en lyxväska
Lundby  (2009)  menar  att  vi  genom att  konsumera  kan  bygga  upp  och  uttrycka  vår 
identitet. Väskor och kläder med specifika varumärken kan tala om vem du är eller vilken 
grupp du vill tillhöra. I vissa fall kan även konsumtion fungera som en inträdesbiljett till 
social  interaktion.  Shankar  et  al  (2009)beskriver  dagens  konsumentkultur  som  ett 
smörgåsbord av symboliska resurser som människor interagerar med, medvetet eller inte, 
i  syfte  att  skapa  identiteter.  För  att  förtydliga  sambandet  mellan  vår  identitet  och 
betydelsen av lyxväskan i sociala  sammanhang kommer här ett  citat  ifrån en utav de 
intervjuade:

23 Jonna 21 år, Huvudstudie

24 Minna 26 år, Huvudstudie

25 Mona 25 år, Huvudstudie

26 Anita 24 år, Huvudstudie

27 Lillian 32 år, Huvudstudie

28 Minna 26 år, Huvudstudie

29 Jonna 21 år, Huvudstudie
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Den använder jag när jag kanske ska gå på något viktigt möte där man kanske 
måste ha en matchande väska till så den höjer upp statusen lite. Det är inte så att  
jag kanske tar den bara för att jag ska gå till hemköp och handla mat. Det är mer 
att jag använder den vid finare tillfällen.30

Kan man med hjälp av denna Louis Vuitton väska uppnå en önskvärd status?

Här tycker vi att det finns en viss motsägelsefullhet eftersom respondenten via sin väska 
förmedlar att hon kanske har andra ekonomiska förutsättningar än vad hon i själva verket 
har.  De  flesta  av  de  tillfrågade  tror  att  deras  identitet  förknippas  med 
lyxväskan/lyxväskorna  som de  köper.  Bland  annat  kan  detta  tolkas  utifrån  en  av  de 
tillfrågades uttalande, på frågan om hon har fått några kommentarer på lyxväskan som 
hon köpt:

Jag har inte fått så många kommentarer från mina vänner, detta eftersom de vet 
vem jag är.31

En fundering som dyker upp hos oss är om lyxväskan i detta fall förmedlar deras sanna 
jag. Som vi tolkar det vill respondenterna med hjälp av lyxväskan förmedla sin identitet, 
vilket kan förknippas med de egenskaper som väskan har.

30 Paula 26 år, Huvudstudie

31 Adelia 24 år, Huvudstudie
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4.4.1. Att skapa en positiv självbild
Nilsson (2005) framställer självbilden som den föreställning en person har om sig själv. 
Evans et al (2008) fastställer att en individs självbild kan inkludera ett flertal faktorer 
bland  annat  ”rollidentitet”,  personliga  egenskaper,  relationer,  fantasier  och  ägodelar. 
Samtliga  respondenter  i  vår  undersökning  beskriver  sig  själva  som  utåtriktade  och 
sociala.  Vissa anser  sig  vara målmedvetna  då de påpekar  att  de vet  vad de vill.  Det 
framkom att  en stor del av de tillfrågade respondenterna anpassar sin stil  och klädsel 
beroende  på  vilken  situation  de  befinner  sig  i.  Vi  fick  även  indikationer  på  att 
användandet  av väskan/väskorna  kan variera  beroende på vem respondenterna  umgås 
med. Detta illustreras med följande uttalanden:

Jag använder inte väskan när jag umgås med vissa av mina vänner.32

Jag är en sådan person som tycker att man ska klä sig rätt och anpassa sig till olika 
tillfällen.33

Jag klär mig efter min omgivning om jag till exempel ska på en fin middag då klär  
jag upp mig lite mer elegant så att det passar till situationen.34

I det första uttalandet konstaterar vi att personen i fråga har olika roller beroende på vilka 
vänner hon umgås med och att det kanske med vissa av vännerna är mer accepterat att 
bära sin lyxväska. Nilsson (2005) menar att detta är ett normalt beteende för att uppnå en 
positiv självbild eftersom vi har behov av att känna delaktighet samt att få bekräftelse av 
andra människor. Vidare menar författaren att det är mycket viktigt för oss människor att 
bli  accepterade  av vår  omgivning för att  kunna skapa en positiv  självbild.  Detta  kan 
bekräftas av Zhang (2008) som anser att självkänsla är en persons subjektiva utvärdering 
av  sig  själv.  Han  menar  att  självkänsla  kan  behövas  eftersom  den  bidrar  till  social 
acceptans. Vi tycker att de två sista uttalanden redogör för hur viktigt det är med social 
acceptans.

4.4.2. Pengar - Att skapa en bättre självkänsla
Majoriteten av respondenterna anser att konsumtion och pengar kan göra oss lyckliga 
men samtidigt är de överens om att denna lycka är tillfällig och inte är hållbar på sikt. 
Detta kan illustreras med hjälp av följande påstående:

Pengar kan göra en lyckligare för tillfället men inte i längden… den här tillfälliga 
kicken man får när man tröstshoppar, om man till exempel har haft en dålig dag 
blir man glad och lycklig av att shoppa… när man sen kommer hem och har provat 
blir  man  lika  ledsen  igen  för  att  det  gör  en  endast  på bättre  humör  bara  för 
stunden.35

32 Lilli 24 år, Huvudstudie

33 Lillian 32 år, Huvudstudie

34 Paula 26 år, Huvudstudie

35 Anita 24 år, Huvudstudie
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Att människor kan bli lyckligare för stunden av konsumtion bekräftas av Zhang (2008) 
som  beskriver  hur  vi  individer  med  hjälp  av  monetär  egendom  kan  förbättra  vår 
självkänsla. Under undersökningen märker vi som författare att många av de tillfrågade 
tycker  att  materiella  ting  faktiskt  kan  bidra  till  en  ökad  självkänsla.  Bland  annat 
framkommer detta extra tydligt då det gäller respondenternas tankar kring bekräftelse på 
den nyinköpta lyxväskan. Vi ser här en form av motsägelsefullhet eftersom majoriteten 
av alla respondenter inte tycker att det är viktigt att få bekräftelse på sin väska, utan de 
menar att de har köpt den för att de själva tycker att den är fin. Ändå säger en stor del av  
de tillfrågade att det är roligt att få respons på att de har köpt en fin väska och hos vissa  
framkommer  det  till  och  med  att  det  är  viktigt.  Vilket  kan  visas  igenom  följande 
kommentarer:

När jag väl hade köpt skorna och använde de för första gången så var det inte  
någon av mina vänner som kommenterade det alls. Och då tänkte jag men varför 
säger de ingenting de vet ju att jag har velat ha de här skorna hur länge som helst.  
Jag blev mycket besviken och jag undrade varför de inte sa någonting, gör de det  
för att jävlas eller varför säger de ingenting. Jag hade nog reagerat likadant om det 
vore en väska jag hade köpt jag kanske inte hade ångrat köpet men jag hade nog 
börjat fundera på om väskan verkligen är så snygg mm.36

Skulle det hända att mina vänner inte lägger märke till min väska skulle jag bli 
jätteledsen… jag vill gärna att de ska se min nya väska.37

Vi ser att respondenterna alla är överens om vad det är som bidrar till långsiktig lycka 
vilket  är  relationer  med  familj  och  vänner.  Samtliga  är  eniga  om att  pengar  öppnar 
möjligheter för oss inte bara i fråga om att köpa saker utan även att kunna uppleva saker 
såsom resor mm. Här följer ett antal uttalanden som respondenterna har gjort gällande 
vad som är bra respektive vad som är dåligt med pengar: 

Pengar ger oss möjligheter… inte bara saker du kan köpa utan även upplevelser  
och resor… pengar kan fixa det mesta förutom sådant som har med känslor att 
göra…38

Något negativt med pengar är bland annat att det kan förändra personligheten på 
folk som inte kan hantera det på rätt sätt och inte har någon riktig uppfattning om 
verkligheten.39

Mår man inte bra i sig själv kommer man inte heller att må bra bara för att man har 
mycket pengar.40

36 Mona 25 år, Huvudstudie

37 Lillian 32 år, Huvudstudie

38 Anita 24 år, Huvudstudie

39 Anita 24 år, Huvudstudie

40 Mona 25 år, Huvudstudie

39



Jag tycker att man blir lyckligare när man köper någonting… bara om man har råd 
förstås.41

Utifrån  respondenternas  uttalanden  kan  vi  tolka  att  konsumtion  endast  leder  till  en 
kortsiktig lycka och innerst inne är de medvetna om att den inre lyckan skapas av andra 
faktorer. I det sistnämnda uttalandet får vi uppfattningen av att personen i fråga menar att 
man endast blir lycklig när man verkligen har pengar och slipper göra uppoffringar av 
den övriga konsumtionen. Ett flertal av de tillfrågade har medgett att de under lång tid har 
sparat och därmed gjort stora uppoffringar för att  ha råd att  köpa sin lyxväska.  Detta 
finner vi intressant eftersom det motsäger den sistnämnda personens uppfattning kring att 
man måste ha råd till det man konsumerar. Vi ställer oss då frågan: - Blir man verkligen 
lycklig  av att  under  en lång tid  spara pengar  för att  sedan kunna köpa en sådan dyr 
produkt som en lyxväska? 

min belöning för att jag hade jobbat hela förra sommaren utan semester… så jag 
var lycklig!42

Utifrån detta svar kan vi tolka att personen i fråga upplevde stor lycka då hon hade sparat 
tillräckligt mycket pengar för att äntligen kunna köpa denna väska. Genom nedanstående 
uttalande framkommer det också tydligt att Jonna i fråga har gjort stora uppoffringar av 
den övriga konsumtionen, bland annat lägger hon en betydligt mindre summa pengar på 
mat än vad hon vanligtvis gör.

Denna väska fick jag köpa själv och då fick jag avstå ifrån andra saker för att  
kunna köpa den vilket gjorde att jag fick tänka extra länge innan köpet. För att 
köpa väskan fick jag spara i två månader för att ha råd med den… på grund av  
detta fick jag äta jättemycket nudlar förra månaden.43

Varför välja att göra uppoffringar av den övriga konsumtionen då man istället kan välja 
att köpa en plagiatväska eller en billigare väska som kanske inte har något känt märke? 
För att få större förståelse inom detta område har vi valt att undersöka närmare vad de 
tillfrågade  har  för  åsikter  och  tankar  kring  plagiatväskor.  Majoriteten  är  i  frågan om 
plagiatväskor ganska likgiltiga och anser att det är upp till var och en att ta ställning till  
om man vill köpa en plagiatväska. Av de tillfrågade respondenterna är samtliga överens 
om att de själva inte skulle kunna tänka sig att köpa eller bära en plagiatväska. 
Vad vi kan tolka är främsta anledningen till varför ingen skulle bära denna typ av väska 
är för känslan och medvetenheten av att veta att det är en plagiatväska. En stor del av 
respondenterna  skulle  hellre  välja  att  köpa  en  helt  annan  väska  än  att  välja  en 
plagiatväska.  Större  delen  av  respondenterna  tror  att  den  målgrupp  som  köper 
plagiatväskor  vill  uppnå  någon  form  av  status  och  att  kunna  få  en  känsla  av  den 

41 Adelia 24 år, Huvudstudie

42 Anita 24 år, Huvudstudie

43 Jonna 21 år, Huvudstudie
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exklusiviteten som varumärket har. Detta kan illustreras igenom två av respondenternas 
svar:

Jag  känner  inte  att  jag  är  villig  att  betala  så  många  tusenlappar  för  min 
märkesväska medan det finns andra som går runt på stan med falska väskor och 
snyltar på det riktiga märket.44

Jag tycker att det är töntigt, det är på grund av att många köper sådana väskor för  
att öka sin status.45

Efter att ha analyserat svaren har vi fått fram att åsikterna kring plagiatväskor är mer 
negativa då en stor del av respondenterna anser att dessa väskor förstör original väskans 
exklusivitet. Respondenterna pratar om att individer använder plagiat väskor för att öka 
sin status.  Detta framhäver  att  respondenterna förknippar lyxväskans exklusivitet  med 
status. Vi tror därför att vissa respondenter använder lyxväskan som statussymbol.

4.4.3. Att trivas med sig själv
Evans  et  al  (2008)  definierar  självkongruens  som: överensstämmelse  samt  inre 
samstämmighet i personligheten. Författarna poängterar betydelsen av självkongruensen 
vid  köpbeslut,  de  menar  att  konsumenter  väljer  produkter  samt  varumärken  vilka 
efterliknar  deras självbild.  Utifrån vår undersökning kan vi  konstatera  att  denna teori 
stämmer  eftersom  respondenterna  har  valt  att  köpa  väskor  som  återspeglar  deras 
personliga stil. Vilket kan bekräftas med följande kommentarer:

jag köper den väska som faller mig i smaken oavsett märke, i dagsläget har jag 
fastnat för DKNY s väskor som har en mycket snygg men enkel design på sina 
väskor.46

Väskorna utrycker min stil på ett bra sätt. Jag matchar alltid min väska med min  
outfit… jag är väldigt trogen. Ett tag så var jag väldigt inne på att ha DKNY men 
senare så använde jag bara Guess för att de hade en tuff stil, de hade nitar och så 
vidare.  Efter  det  så  gick jag  vidare  till  Armani  med  anledning av  att  de  hade 
mycket snygga axelremsväskor. Nu är jag trogen till märket LongChamp på grund 
av att de har en mycket enkel och ren stil, vilket matchar och utrycker mig på ett  
bra sätt.47

En tolkning av dessa uttalanden är att det är viktigt för alla respondenter att ha en väska 
som  matchar  deras  stil  samt  personlighet.  Att  konsumenter  väljer  produkter  samt 
varumärken som efterliknar deras självbild kan vi till viss del se att det stämmer, men i 
det sista utlåtandet får vi en bild av att en person kan förändra sin stil och därmed även 
valet av varumärke. Denna person har gått ifrån att ha haft en tuff stil till att istället skaffa 

44 Jonna 21 år, Huvudstudie

45 Lina 24 år, Huvudstudie

46 Mona 25 år, Huvudstudie

47 Lina 24 år, Huvudstudie
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en mer exklusiv stil vilket även gör att personen väljer ett annat varumärke beroende på 
den image som varumärket förmedlar. 

Här kan vi  se hur en av respondenterna matchar sin outfit  med en väska av märket  
LongChamp.

4.4.4. Att bli bekräftad
Grilo et al (2001) menar att en individs beslut om att köpa en produkt inte enbart beror på 
varans  inneboende  nytta.  Det  handlar  även  om  sociala  attribut  i  samband  med 
konsumtionen. Anledningen är att köpbeslut fattas för att uppfylla både materiella och 
sociala behov. Exempelvis menar författarna att behoven uppstår på grund av resultatet 
av att de enskilda vill härma varandra eftersom de känner en önskan av att undvika social 
utfrysning, detta är en form av konformitet. Vi kan tydligt se ett samband mellan denna 
teori och vårt empiriska material då vi funnit att respondenterna till större delen har valt 
att köpa sina lyxväskor utifrån sitt sociala behov. Samtliga respondenter tycker att det är 
viktigt att få respons på deras lyxväska. Vi har funnit att en stor del av de tillfrågade 
använder  väskorna  för  att  uppnå  konformitet  samtidigt  som  dessa  också  använder 
lyxväskan för att markera sin sociala ställning. För att förtydliga detta lyfter vi här fram 
ett uttalande:

Det beror på vem det är som har en likadan väska som mig. Om det är en nära vän 
till mig som jag tycker om som köper en likadan väska som mig så skulle jag ta det 
som en komplimang. Jag tror att det skulle hon också tycka om situationen var 
omvänd. Däremot om det är någon som jag inte tycker om som köper en likadan 
väska som mig så skulle jag tycka att det är jobbigt.48

48 Jonna 21 år, Huvudstudie
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En tolkning av detta ovanstående uttryck är att personen i fråga skiljer på personer som 
ingår i hennes umgängeskrets. I det fall då det är en nära vän skulle personen i fråga ta 
det som en komplimang och se det som en bekräftelse på hennes köp men i det fall då det 
vore en mer ytlig bekant skulle personen finna det stötande och kanske till och med en 
aning  irriterande.  Vår  tolkning  är  att  det  igenom  konformitet  kan  ske  en  form  av 
utfrysning med hjälp av materiella ting då man ringar in de som man tycker mest om. 
Konformitet är med andra ord ett sätt för konsumenterna att visa vilka de tycker om och 
det bevisar vilken stor betydelse gruppen har för den enskildes köpbeslut eller  val av 
produkter etc.

Enligt Evans et al (2008) utgör konformitet en oundviklig process i alla sociala grupper. 
Däremot förekommer det aldrig en hundraprocentig följsamhet efter gruppens normer. 
Oberoende är för många individer en viktig egenskap då varje människa på något sätt vill 
visa sig annorlunda och unik. Exempelvis om det skulle förekomma köpsituationer där 
individer  väljer  samma  produkt  och  varumärke  som  deras  vänner,  fastnar  personen 
många gånger för andra färger eller ett annat utseende för att visa sitt oberoende (Evans 
et al 2008). Vi har även funnit en likhet mellan denna teori och vårt empiriska material 
vilket kan illustreras med hjälp av nedanstående påståenden:

Nej, men de har köpt likadan som jag har. Samma märke, samma modell men en 
annan färg.49

Jag skulle nog kunna bli lite irriterad om någon köpte en exakt likadan väska som 
jag. Det kan vara lite känsligt ifall man har gått och kollat på en väska länge då vill  
man kanske vara lite egen med den. I så fall skulle de i alla fall kunna köpa väskan 
i en annan färg.50

Detta är ett sätt för respondenterna att bekräfta och samtidigt bli bekräftade själva och på 
samma gång uttrycka sin unikhet med hjälp av lyxväskan. 

4.5. Lyxkonsumtion i relation till hållbarhetstrenden
Det mest framträdande ur hållbarhetstrenden som har påverkat våra respondenter är det 
ekonomiska  perspektivet  som  har  drabbat  deras  privata  ekonomi.  Trots  att 
respondenterna är medvetna om sin ekonomiska situation ser vi ett tydligt mönster där ett  
flertal av de tillfrågade har ignorerat detta problem vilket kan illustreras med hjälp av 
följande uttalanden:

Denna väska fick jag köpa själv och då fick jag avstå ifrån andra saker för att  
kunna köpa den vilket gjorde att jag fick tänka extra länge innan köpet. För att 
köpa väskan fick jag spara i två månader för att ha råd med den… på grund av  
detta fick jag äta jättemycket nudlar förra månaden.51

49 Jonna 21 år, Huvudstudie

50 Mona 25 år, Huvudstudie

51 Jonna 21 år, Huvudstudie
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Jag var glad… det var min belöning för att jag hade jobbat hela förra sommaren 
utan semester… jag var lycklig!… man får någon slags skum kick av att lägga 
mycket pengar på något som man egentligen inte borde lägga mycket pengar på… 
hade jag varit jätterik och tjänat mycket pengar då hade det varit vilken bagatell 
som helst.52

Det  gemensamma  för  ett  flertal  av  respondenterna  är  att  de  är  välmedvetna  om sin 
ekonomiska situation, trots detta köper de ändå lyxväskor fast de kanske egentligen inte 
har råd. Under insamlingen av vårt empiriska material har vi märkt att respondenterna till 
viss  mån  är  nervösa  beroende  på  de  ekonomiska  konsekvenserna  som  köpet  av  en 
lyxväska kan innebära.

Vid ställningstagandet hos respondenterna kring marknaden för ”plagiat väskor” kan vi 
konstatera  att  samtliga av de tillfrågade har en negativ inställning till  de företag som 
tillverkar dessa plagiatväskor, vilket kan illustreras med hjälp av följande svar på frågan 
-Vad  tycker  du  om  lagen  som  finns  i  Italien  som  bötfäller  individer  som  bär 
plagiatväskor?: 

Jag tycker det är bra... det är ju inte rätt mot de som producerar och säljer riktiga 
varor om det nu finns folk som säljer falska produkter. Som kund skulle jag tycka 
denna lag är fel om jag nu råkat köpa en väska som jag tror är riktig men visa sig 
vara falsk och får böta för den. Utifrån en affärsmässig synvinkel så tror jag att 
lagen är bra, för annars skulle producenterna förlora sin business.53

Respondentens negativa inställning påvisar att hon tar ett samhällsansvar på så vis att hon 
är villig att avstå ifrån denna typ av produkt då hon vet att marknaden för plagiatväskor 
skulle  påverka aktörerna  som säljer  ”riktiga  varor”.  Respondenten  grundade även sitt 
ställningstagande  på  de  arbetsvillkor  som  de  anställda  har  vid  produktionen  av 
plagiatväskor, då en stor del av denna tillverkning sker i Asien. 

52 Anita 24 år, Huvudstudie

53 Lillian 32 år, Huvudstudie
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5 Slutsats 
Igenom att först besvara våra två underfrågor kommer vi att kunna ge en tydligare bild  
av vad det är som gör att konsumenter köper lyxväskor vilket också är vår huvudfråga. I  
slutet  av detta kapitel  tar vi  också upp diskussionen kring hållbarhetstrenden och en  
rekommendation för fortsatt forskning inom det aktuella området.

5.1 Vilka känslor väcks i samband med köp och konsumtion av 
en lyxväska?

Vi har kommit fram till att vid köpet av en lyxväska upplever konsumenterna två olika 
dimensioner  av  känslor  som påverkar  de.  Dessa  olika  dimensioner  består  dels  av  de 
känslor som uppstår till  följd av den miljö kunden befinner sig i samt de känslor som 
väcks inom kunden. När kunden har kommit in i butiken påverkas de av vad vi kan kalla 
den yttre dimensionens påverkan, vilken innefattar butiksmiljön, exponeringen i butiken 
samt hur personalen agerar och bemöter kunden. Den andra dimensionen har vi valt att 
kalla för den inre dimensionens påverkan eftersom den består av de känslor som uppstår i 
kundens  tankar  då  kunden  inte  vet  hur  omgivningen  kommer  att  reagera  på  deras 
eventuella köp.

Efter  att  ha genomfört  vår  undersökning har  vi  funnit  att  de  känslor  som väcks  hos 
respondenterna  i  samband  med  köpet  av  en  lyxväska  är  en  blandning  av  glädje  och 
rädsla.  Glädjen  som  uppstår  hos  respondenterna  kan  kopplas  samman  med 
förväntningarna som respondenterna har på lyxväskan dvs. hur den kommer att uppfylla 
det behov som de har. Vi har funnit att det behov som de tillfrågade framförallt syftar till 
att uppfylla med hjälp av lyxväskan är att bli positivt bekräftade av vissa som ingår i 
individens sociala grupp dvs. vänner, familj och arbetskamrater. Eftersom vi människor 
lever  i  grupper och trivs  bäst  tillsammans  med andra människor  är vårt  behov av att 
känna oss accepterade av vår omgivning oerhört stor. Andra känslor som förknippas med 
den glädje som väcks vid köpet av en lyxväska är känslan av att  känna sig unik och 
speciell.  Behovet  av  att  bli  accepterade  av  andra  är  det  viktigaste  vid  köpet  av  en 
lyxväska men även om detta är det behov som väger tyngst finns det andra behov som 
också behöver uppfyllas, ett utav dessa är att kunna skapa sig en unik identitet. Vi har 
kommit fram till denna slutsats genom respondenternas svar då de påpekar att de helst 
vill vara ensamma om att äga den lyxväska som de har köpt men samtidigt anser de att 
det är okej ifall  någon annan i  deras umgängeskrets  köper en likadan väska fast i en 
annan färg.

Rädslan som uppstår i samband med köpet av en lyxväska orsakas framförallt av en oro 
då respondenterna inte vet om de kommer att  bli  positivt  bekräftade av deras sociala 
grupp.  Eftersom majoriteten  av  de  tillfrågade  i  vår  undersökning  är  unga  tjejer  som 
beskriver att de oftast sparar ihop pengar för att kunna köpa dessa väskor är det extra 
viktigt för de att bli bekräftade av familjen samt de närmaste vännerna. Med hjälp av 
respondenternas  uttalanden  kan  vi  konstatera  att  den  rädsla  som  ett  flertal  av  de 
tillfrågade känner vid köpet av en lyxväska uppstår med anledning av oron för vad deras 
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familjemedlemmar kommer att säga om att de har köpt något dyrt som de egentligen inte 
har råd med. 

Vi  anser  att  kombinationen  av  känslorna  glädje  och  rädsla  tillsammans  orsakar  det 
spänningstillstånd som respondenterna befinner sig i vid köpet av en lyxväska. Exempel 
på detta var när en respondent beskrev sina känslor kring köpet med att säga att hon fick 
”en  skum  kick”.  Med  hjälp  av  hennes  andra  svar  kunde  vi  tolka  att  respondenten 
upplevde både rädsla och glädje. Rädslan bestod främst av att respondenten var medveten 
om vilka uppoffringar hon skulle bli tvungen till att göra, dessa uppoffringar kan handla 
om allt ifrån mat till nöjen. Glädjen bestod främst av de förväntningar respondenten hade 
på köpet av lyxväskan samt vilket/vilka värden den skulle bidra med efter köpet. 

5.2 Vilka  värden  upplever  konsumenten  att  ägandet  av  en 
lyxväska ger?

Vi  har  kommit  fram  till  att  samtliga  respondenter  i  vår  undersökning  anser  att  en 
lyxväska skall  ha en överlägsen kvalitet,  en särskiljande symbolisk egenskap, positivt 
varumärke  samt  image  och  identitet.  Vad  vi  främst  fått  uppfattningen  av  så  är  det 
viktigaste  att  väskan  ska  vara  av  ett  lyxigt  och  dyrt  fabrikat  vilket  är  något  som 
genomsyrar hela uppsatsen.

Eftersom samtliga respondenter i vår undersökning redogjorde för att en lyxväska ska ha 
en särskiljande symbolisk egenskap har vi  kommit  fram till  att  ett  utav de viktigaste 
värdena  som  respondenterna  erhåller  är  en  känsla  av  unikhet.  Med  hjälp  av 
unikhetskänslan kan respondenterna uttrycka sin identitet på det sätt som de vill att andra 
ska  uppfatta  de.  Denna  slutsats  har  vi  kommit  fram till  igenom att  studera  samtliga 
respondenters svar där de alla på ett eller annat sätt redogör för hur väskan kompletterar 
deras personliga stil. Materiella ting i samband med skapandet av en identitet är oerhört 
viktigt till och med så viktigt att en person med hjälp av dessa materiella ting, i detta fall  
lyxväska, kan förmedla en annan identitet än vad hon/han i själva verket har.  Exempelvis 
pratade respondenterna om detta då de redogjorde för att en lyxväska exempelvis kan 
bidra  till  en  ökad status  vid  exempelvis  en  anställningsintervju.  Av detta  kan  vi  dra 
slutsatsen att skapandet av en identitet bidrar till att konsumenten får en positiv självbild 
vilket i sin tur leder till en ökad självkänsla.

Genom att respondenterna har fått bekräftelse ifrån sin sociala omgivning på lyxväskan 
har  det  bidragit  till  att  stärka  deras  självkänsla.  Självkänslan  ökas  på  grund  av  att 
lyxväskan på något sätt utstrålar en exklusivitet som förknippas med dem personligen. 
Andra  faktorer  som  också  bidrar  till  en  förbättrad  självkänsla  är  bland  annat  social 
acceptans ifrån exempelvis arbetskamrater och vänner. Social acceptans uppstår i detta 
fall på grund av att ett flertal av respondenternas vänner köper samma typ av lyxväska 
och det  är  ett  sätt  för  de  att  skapa  gemenskap,  vilket  också är  ett  sätt  för  att  uppnå 
konformitet.
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Eftersom vår undersökning visar att respondenterna är så beroende av vännernas samt 
familjens bekräftelse kan vi dra slutsatsen om att konformitet är ett utav de viktigaste 
värdena. Med hjälp av lyxväskan kan respondenterna förutom att uppnå en konformitet 
dessutom markera sin sociala ställning i gruppen.

Enligt vår undersökning har vi kommit fram till slutsatsen att konsumtion av lyxväskor 
enbart bidrar till en tillfällig lycka. Trots medvetenheten om att denna konsumtion endast 
leder till  en tillfällig  lycka ser vi ett  mönster där respondenterna fortsätter  konsumera 
lyxväskor.

5.3 Vad är det som gör att konsumenter köper lyxväskor?
Eftersom vi har genomfört vår undersökning i ett land med en västerländsk kultur ser 
behovstrappan lite annorlunda ut mot vad den gör i till exempel ett fattigt land. Maslows 
teori  redogör för att  vi  människor  har olika behovsnivåer  vilket  också stämmer.  Med 
anledning av att vi har genomfört studien i Sverige som är ett land med hög välfärd så är 
de grundläggande behoven som Maslow beskriver i sin teori redan uppfyllda. Vi kan i vår 
undersökning se att behovshierarkin inte alls prioriteras i den ordningsföljd som Maslow 
beskriver (Se bilaga 2), detta med anledning av att Sverige är ett välutvecklat samhälle 
där media lyfter fram lyxkonsumtion. Detta gör att vi som konsumenter påverkas och ser 
lyxkonsumtionen  som  ett  sätt  att  förverkliga  oss  själva.  Går  man  utanför  den 
västerländska kulturkretsen blir skillnaderna ännu mer markanta - för många människor i 
vår värld handlar drömmarna om ett bättre liv fortfarande om att få mat för dagen och 
skydd för natten. 

Behovet  av  självförverkligande  är  så  starkt  att  respondenterna  i  vår  undersökning  är 
villiga att sänka kvaliteten på de grundläggande behoven för att istället förverkliga sig 
själva. Detta framkommer tydligt i vår undersökning då ett flertal nämner att de är villiga 
att äta nudlar i en månad eller mer för att ha råd att köpa en lyxväska som uppfyller deras  
självförverkligande  behov.  Ett  antal  respondenter  berättar  även  att  de  gör  andra 
uppoffringar  av  de  lägre  behoven  då  de  exempelvis  kan  tänka  sig  att  arbeta  en  hel 
sommar utan semester för att ha råd att finansiera köpet av en lyxväska. 

Slutsatsen  vi  drar  av  detta  är  att  Maslows  behovshierarki  inte  är  användbar  i 
västerländska kulturer eftersom vi inte följer den ordning han beskriver. Däremot anser vi 
att denna modell kan vara användbar i exempelvis fattiga länder där människor drömmer 
om en trygghet där de har mat på bordet varje dag samt tak över huvudet. För att kunna 
anpassa denna modell  till  västerländska kulturer  bör modellen  revideras.  Vi anser  att 
modellen i detta fall inte skulle vara strukturerad på ett hierarkiskt vis utan snarare skulle 
alla  behov  ligga  på  samma  nivå  och  rangordningen  skulle  vara  en  individuell  fråga 
beroende på konsumentens intresse samt värderingar.  

Vidare har vi kommit fram till att respondenterna i vår undersökning inför köpet av sin 
lyxväska har befunnit sig i ett spänningstillstånd orsakat av glädje samt rädsla. Glädjen 
som uppstod i samband med köpet kan vi koppla samman den lust och de begär som vi 
har.  Resultatet  av  vår  undersökning  påvisar  att  lusten  och  begäret  utgör  de  inre 
drivkrafterna hos respondenterna som gör att de överväger köpet av en lyxväska, detta 
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trots att köpet av lyxväskan enbart resulterar i en kortsiktig tillfredsställelse. Rädslan som 
uppstod i detta spänningstillstånd utgörs av vårt samvete. Samvetet gör att vi känner oss 
skamfyllda  och  skyldiga  och  vi  kan  tydligt  se  att  detta  samvete  träder  fram  hos 
respondenterna  både  före  och  efter  köpet.  Vi  har  funnit  att  samvetet  träder  fram  i 
samband  med  att  respondenterna  funderar  på  vilka  konsekvenser  köpet  kommer  att 
medföra. Konsekvenserna utgörs bland annat av en oro för framtida ekonomiska problem 
samt en oro för hur den sociala omgivningen kommer att reagera på köpet av lyxväskan. 
Eftersom de tillfrågade i vår undersökning består av mestadels unga kvinnor där flertalet 
av de inte har ekonomiska förutsättningar för att konsumera denna typ av produkt har vi 
funnit att lusten och begäret har en starkare påverkan på dessa kvinnor vid köpet. 

Vår uppfattning är att konsumenter som köper lyxväskor förväntar sig att få en speciell 
upplevelse i butiken till skillnad ifrån om de hade köpt en väska på HM som enbart kostar 
en bråkdel av lyxväskan. För de tillfrågade innebär en lyxig köpupplevelse att de får en 
känsla av att de är unika samt speciella vilket påverkar deras uppfattning om lyxväskans 
exklusivitet. 

Den exklusivitet som en lyxväska förmedlar använder respondenterna för att stärka sin 
självkänsla. Detta sker genom att respondenterna använder det exklusiva värdet för att 
utåt sätt stärka sin identitet, vilket också gör att respondenten eventuellt kan erhålla en 
högre status. I Samband med detta har vi funnit att ett flertal av respondenterna använder 
lyxväskan för att förmedla en identitet med högre status än vad de i själva verket har råd 
med. 

Respondenterna kan även uppnå en högre självkänsla igenom att få bekräftelse ifrån sin 
omgivning på lyxväskan de har köpt. Denna bekräftelse kan med andra ord definieras 
som konformitet.  Konformitet  vilket  också  innefattar  social  acceptans  är  det  främsta 
värdet som gör att respondenterna i denna undersökning väljer att köpa lyxväskor. Trots 
att  vi  igenom hela vår undersökning har  sett  att  respondenterna  igenom köpet  av sin 
lyxväska vill förmedla och utvinna en högre status än vad de egentligen har så är denna 
önskan underordnad strävan efter att uppnå konformitet. 

Sammanfattningsvis  kan  man  säga  att  det  som  gjorde  att  respondenterna  i  vår 
undersökning valde att köpa lyxväskor var med anledning av att vårt samhälle ser ut som 
det gör. Vi lever i ett välfärdssamhälle där de biogena behoven för oss är så självklara att 
vi inte dagligen behöver oroa oss för att ha mat på bordet och tak över huvudet. Detta 
ökar våra möjligheter för att uppnå mer psykogena behov, exempelvis det som vi har 
undersökt  vilket  är  ett  självförverkligande  behov.  Det  som i  slutändan  avgjorde  om 
respondenterna  i  vår  undersökning  vid  köptillfället  köpte  en  lyxväska  var  de  inre 
känslornas  konflikt  mellan  deras  lustfyllda  begär  och  deras  samvete.  Främsta 
målsättningen respondenterna hade med köpet av lyxväskan var att uppnå en konformitet 
samt en social acceptans. 
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5.4 Lyxkonsumtion i relation till hållbarhetstrenden
Det finns både en positiv och negativ syn på konsumtion av lyxväskor. Eftersom dessa 
produkter är dyra krävs det att den målgrupp som vi har intervjuat i vår undersökning får 
spara pengar för att ha råd att köpa denna typ av lyxväska. Ur ett hållbarhetsperspektiv 
kan lyxkonsumtion  i  detta  fall  ses  som positivt  eftersom respondenterna  minskar  sin 
övriga konsumtion av andra produkter, bland annat köp av billigare väskor. Många unga 
kvinnor  som  inte  köper  lyxväskor  kanske  istället  väljer  att  handla  desto  fler  billiga 
väskor. För priset av en lyxväska för femtusen kronor kan de istället få tio stycken andra 
billigare väskor. Ur denna synvinkel kan det vara fördelaktigt att istället köpa en lyxväska 
med tanke på att miljöpåverkan minskar, i detta fall syftar vi då på det stora antal väskor 
som efter konsumtion hamnar på soptippen. Eftersom väskorna precis som alla andra 
produkter bränns upp efter konsumtion påverkas miljön negativt.  Ytterligare en fördel 
med lyxväskor ur ett miljöperspektiv är att andrahandsvärdet är betydligt högre än de 
billigare alternativen. Detta resulterar i att dessa väskor återanvänds och säljs vidare på 
till exempelvis internetauktioner, till skillnad ifrån billigare alternativ som istället hamnar 
i soporna.

Professorn Mathilda Tham menar att mode idag handlar mer och mer om personlig smak. 
Det handlar om att göra smarta, individuella val. Det är status att välja bort, det är lika 
viktigt att skylta med vad man tar avstånd ifrån för att visa sin modemedvetenhet och sitt  
ansvar gentemot miljön och samhället. Det som eventuellt stämmer överens med Thams 
teori är då att respondenterna i undersökningen avstod ifrån plagiatväskor med anledning 
av att de är medvetna om att plagiatmarknaden påverkar andra näringsidkare som säljer 
riktiga väskor. Detta visar att de har ansvar gentemot samhället.

När det gäller det ekonomiska perspektivet i hållbarhetsfrågan har det framkommit ett 
mönster där respondenterna väljer att handla dyra lyxväskor fast de i själva verket kanske 
inte har råd. Vilket visas tydligt igenom att några av respondenterna i vår undersökning 
väljer att äta nudlar i ett par månader för att ha råd att finansiera köpet av lyxväskan. Ur 
detta perspektiv tycker vi att respondenterna inte efterlever hållbarhetstrenden.
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5.5 Rekommendation
Efter att ha genomfört studien har vi nu utökat vår kunskap inom konsumentbeteende. Vi 
har fått en betydligt större förståelse för konsumenter som köper lyxväskor och av vilken 
anledning dessa väljer att köpa denna typ av väska. Med tanke på att vi endast har 
undersökt en yngre målgrupp bestående av unga kvinnor och män mellan 21-32 år 
rekommenderar vi att en vidare forskning ska bestå av mer spridda åldersgrupper. Detta 
med anledning av att se om det finns några skillnader mellan de olika generationernas 
motivation till köpet av lyxväskor. Varför intresset skulle vara stort för att göra denna 
jämförelse är med anledning av att dessa olika målgrupper befinner sig i olika faser i livet 
och sedan har de olika ekonomiska förutsättningar. 
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7 Bilagor

7.1 Bilaga.1 Intervjuguide för huvudstudie

Intervjufrågor 

Iögonfallande konsumtion – ett arv av Veblen- Hur skulle du beskriva en lyxväska, vilka egenskaper ska den ha? 

Motivation och behov – Drivkraften till lyxkonsumtion 

- Vilka känslor hade du precis innan du köpte väskan?

- Hur kändes det efter att du hade köpt väskan?

- Kan du beskriva inköpet av väskan?

- Hade du funderat på att köpa väskan länge? 

Identitet

- Hur skulle du beskriva din väska?

- Vad utmärker din väska?

- Vad har du fått för kommentar från din omgivning (vänner, familj, arbetskamrater 
mm) när du använt din väska?

- Vilka faktorer är det som styr när du köper väskor, design, kvalitet, funktionalitet 
varumärke etc?

- Tror du att andra förknippar din identitet med väskan som du köper?

Självbild

- Hur skulle du beskriva dig själv som person?

- Vilka är dina bästa respektive sämsta sidor?

- Hur skulle du beskriva din stil och vad du gillar? Och hur tror du dina vänner 
skulle beskriva din stil?
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Jaget – Detet – Överjaget 

Vi har tänkt börja med att locka in respondenten i samtalet om pälsväskor och beskriva 
att det förekommer pälsväskor som är jättefina och att de används av vissa modeikoner. 
Vi har sedan tänkt observera respondentens reaktion. Respondenten kommer att få två 
valmöjligheter  att  välja  mellan,  första  alernativet  tillfredsställer  överjaget,  andra 
alternativet tillfredsställer detet.

Väskorna i de två alterntiven är likvärdiga i design, funktionalitet, pris, skillnaden är att 
väskorna med äkta päls förekommer i ett mindre antal upplagor. 
Vilket av följande alternativ väljer du?

1) En pälsväska av syntet päls med märket Louis Vuitton. 

2) En pälsväska med äkta vargpäls av Louis Vuitton.

Pengar och självkänsla 

- I diverse medier kan man dagligen läsa om att konsumtion och pengar kan göra 
oss människor lyckligare, vad har du för tankar kring det?

- Kan du berätta lite om vad som är det bästa/sämsta med pengar?

- Hur reagerar du om du har köpt en ny (dyr) väska och när du sedan träffar dina 
vänner på exempelvis en tjejmiddag så reagerar inte någon av de på att du har en 
ny väska?

- Vad tycker du om plagierade väskor?

- Vad tycker du om lagen som bötfäller individer som bär plagierade varor, som 
finns i Italien?

- Varför tror du att de som inte har råd att köpa en fin äkta märkesväska köper en 
plagiat väska?

- Vad tror du personligen är största skillnaden mellan att ha en plagiat väska och en 
äkta märkesväska? 

- Skulle du ta illa upp om någon frågade ifall det är en plagiat väska du har?

Självkongruens

- Skulle du kunna berätta lite om vad väskan har för värde för dig?
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- Tycker du att den återspeglar dig själv eller tycker du att du genom väskan kan 
uttrycka din stil och dig själv som person?

- Är du trogen ett visst varumärke eller kan du tänka dig att köpa ett annat 
varumärke nästa gång?  

- Vem tror du är den typiska köparen av en lyxig varumärkesväska?

Sociala grupper

- Hur skulle du beskriva din umgängeskrets?

- Vilka är dina intressen?

- Är många av dina vänner är modeintresserade?

- Tycker du att det är viktigt med sällskap när du är ute och shoppar? Motivera ditt 
svar!

- Har du köpt en likadan väska som dina vänner eller din omgivning?

- Vad tycker du när andra i din omgivning har en likadan väska som dig själv?

Referensgrupp och dess påverkan

- Finns det någon person du tycker är moderiktig? Kan du beskriva denna person!

- Vilken känd person tycker du utgör en förebild för oss medmänniskor? Varför?

- Var får du dina inspirationer ifrån innan du bestämmer dig för att köpa eventuella 
väskor, kläder osv.?

- Kan du beskriva den snyggaste väskan du har sett och vem hade den?

Bandwagon effekt och Snobb effekt

Om du har råd att köpa vilket av dessa aletrnativ väljer du?

- Ferrari – BMW

- Rolex – CK 

- Gucci väska – DKNY väska 
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- Versace Jeans - Acne Jeans 

- Apple dator – HP dator

Konformitet

- Skulle du kunna berätta om hur en ideal socialgrupp (arbetskamrater, vänner, 
familj osv) skall se ut?

-  Hur viktig är gruppsammanhållningen och gemenskapen? 
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7.2 Bilaga.2 Abraham Maslow Behovshierarki
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7.3 Bilaga.3  Klaus-Peter  Wiedmans,  Nadin  Hennings & Astrid 
Siebels värdemodell
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik,  biblioteks-  och  informationsvetenskap,  mode  och  textil,  beteendevetenskap  och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap.

På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration,  
helhet och sammanhang är  andra viktiga begrepp.  På institutionen råder en närhet,  såväl  mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning.

Våra  ekonomiutbildningar ger  studenterna  möjlighet  att  lära  sig  mer  om  olika  företag  och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers  information  för  att  designa  deras  innehållsstrukturer,  bedriva  integrerad  IT-  och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer.

Forskningsverksamheten vid  institutionen  är  såväl  professions-  som  design-  och 
utvecklingsinriktad.  Den  övergripande  forskningsprofilen  för  institutionen  är  handels-  och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör  viktiga  grundstenar.  Forskningen  är  välrenommerad  och  fokuserar  på  inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga  organisationer  på  lokal,  nationell  och  internationell  arena.  Forskningens  design  och 
professionsinriktning  manifesteras  också  i  InnovationLab,  som är  institutionens  och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling.
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