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Inledning 

 

Syftet med den här uppsatsen är att utföra en föremålsforskning gällande handväskan. 

En central fråga är hur detta föremål värdemässigt skiftar beroende på kontext och 

tidpunkt. Jag avser att behandla handväskans biografi, löpande längs med 

människans liv samt de samhälleliga normer som omgärdar föremålet. Då kvinnan är 

det kön som stereotypt förknippas med handväskan, vilken roll spelar den för 

mannen? Hur har det sett ut historiskt och hur betraktar man mannen och 

handväskan idag. 

Handväskan är något som konkret uppvisar delar av publikt och privat, 

konkretiserat via handväskans insida och utsida. Dessa två sfärer ämnar jag 

analysera. Vilken är betydelsen av handväskan och vilken historia kan både föremål 

och ägare berätta? Till min hjälp att göra denna undersökning har jag sex stycken 

kvinnliga informanter och jag analyserar vad som kommit fram i intervjumaterialet. 

Min intention är också att presentera handväskan i ett samlarperspektiv. 

Teoretiska utgångspunkter och avgränsningar 
Min metod utvecklar jag i kapitel 1. Den baseras på teori härstammande från Erving 

Goffman, Orvar Löfgren, Pierre Bourdieu och Arjun Appadurai. Jag har ändå valt att 

ha med denna källa beroende på dess stora betydelse. Mitt val att i denna uppsats 

frångå en analys rörande nationella och internationella museers handväskutställningar, 

grundar sig i att jag efter två arbetsdagars forskning inom området, kunnat konstatera 

att det är mer fruktbart för uppsatsens syfte att välja en annan väg för 

föremålsforskningen. Jag har valt att betrakta handväskan i perspektivet att den inte 

enbart står som en länk i det mänskliga handlandet utan också som ett ting som har sin 

egen biografi. Handväskan presenteras som agent med hjälp av Goffmans 

teoribildning. 
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Källmaterial och metod 
Jag har huvudsakligen baserat denna uppsats på intervjumaterial. Jag har utfört sex 

stycken kvalitativa intervjuer med kvinnor födda mellan 1936 och 1979. Att använda 

mig av intervjumetoden anser jag belyser den aktuella situationen för handväskan och 

min föremålsforskning på bästa sätt, då intervjuerna bjuder aktuellt material. 

Intervjuerna ligger invävda i uppsatsen varvat med analyser utförda av dels mig själv 

och dels mina teoribildningar, eftersom jag anser att detta tillvägagångssätt ger en 

bättre helhetskänsla vid genomläsning av uppsatsen. Två av 

intervjupersonerna/informanterna har valt att vara anonyma i uppsatsen, Karin och 

Nadja. Därmed fingeras deras namn. Att det bland informanterna inte figurerar några 

män, beror på att jag vid försök till intervjuer med män erhållit ytterst lite och för 

uppsatsens syfte irrelevant material. Männen har inte upplevt sig ha haft något att 

säga, beroende på att handväskan varit ett föremål de anser vara något som inte berör 

dem. Det lilla som funnits att säga har varit av slaget: ”Handväskor, det är i så fall 

bara för bögar”, vilket inte kändes som kvalitativt informationsinhämtande. De 

informanter jag använder mig av i uppsatsarbetet är slumpvis utvalda, för att skapa 

en bredd i det slutgiltiga materialet.  

Uppsatsens innehåll 
Kapitel ger en genomgång av uppsatsens teoretiska bas. Därefter följer kapitel två 

som är en kortare historisk tillbakablick på handväskans liv, ett kapitel som inte syftar 

till att ge en total historiebild men är en inledning till det övriga material som kommer 

senare i uppsatsen. Kapitel tre är en genusbetraktelse av handväskan. Kapitel fyra 

innehåller de historier informanterna själva kan berätta om sina handväskor och 

relationen till föremålet. Kapitel fem analyserar handväskan utifrån de två sfärerna 

insida och utsida; utöver det följer en genomgång av de ting som handväskan 

innehåller och vad dessa har för betydelse. Kapitel sex tar upp de personer som 

samlar på handväskor och vad fascinationen i det ligger, kanske en tankeställare kring 

materiell kultur. Denna uppsats har ett omfång som överskrider gränsen för 

kandidatuppsats; även då grundlig redigering utförts har sidantalet inte gått att korta 

ner mer än vad som gjorts. En sådan nedskärning skulle orsaka att relevant material 

för uppsatsens syfte skulle gå förlorat.  
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Föremålet handväskan - en teoretisk 
betraktelse 

Att handväskan skulle vara ett föremål utan rörlighet är något jag menar är en felaktig 

uppfattning, enligt min mening är den ett ting som vandrar. Handväskan kan visa sig i 

många olika skepnader, inte bara som historiskt fenomen utan även i bemärkelsen att 

den är ett föremål som förflyttar sig mellan skilda värdesystem och livsfaser. Här 

följer de teoretiska ramar jag funnit relevant att basera mitt arbete på.  

Skilda kategorier 
För att göra en svensk översättning av ordet commodity väljer jag att använda mig 

av föremål (trots att den korrekta översättningen skulle vara: handelsvara/artikel.) 

Föremålet är ett föremål på grund av att det är ett ting som har ett värde och sålunda 

kan fungera som handelsvara. Här enligt Igor Kopytoff: 

What, then, makes a thing a commodity? A commodity is a thing that has a value and that 
can be exchanged in a discrete transaction for a counterpart, the very fact of exchange 
indicating that the counterpart has, in the immediate context, an equivalent value. 
(Kopytoff 1999:68) 

 

Kopytoff säger således att föremålets värde ligger i att det kan fungera som 

handelsvara. Susan Pearce har ett förslag till en indelning av föremål i värdekategorier 

utifrån en konsumtionssynpunkt. Linda Sturesson tolkar Pearces teori, där Pearce ger 

föremål olika beteckningar beroende på deras skiftande värden och menar att det går 

att göra följande indelning av föremål: Rubbish, vilket är saker som inte alls har något 

värde. Transistent, ting som har ett värde men där värdet är något övergående och 

en produkt av det kapitalistiska systemet. Durables som står för en beskrivning av de 

varaktiga konsumtionsvarorna (Sturesson 2001:23).  

Var platsar föremålet handväskan i Pearces begreppsapparat framfört av 

Sturesson? Jag hävdar att den gör det under samtliga kategorier. Kategorin 

Transistent kan ifråga om handväskan beskriva dess levnadshistoria. En nyinköpt 

handväska som brukas och med åren förändras till att vara utsliten och lämnas bort till 
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en secondhandbutik eller förpassas till vinden och glöms bort. Därmed har 

handväskan förvandlats till Rubbish. För att återgå till handväskan när den fortfarande 

befinner sig i Transistent-rummet, menar jag att värdet på väskan är beroende av 

den sociala kontext i vilken den befinner sig. Olika människor värderar handväskan 

på ett differentierat sätt utifrån sin habitus. En handväska som inte passar in i 

sällskapets värdesystem är en väska som betraktas som skräp. En väska under 

beskrivningen Durables anser jag hänvisar till konstföremålet handväskan, ”En 

varaktig konsumtionsvara”, som Pearce uttrycker det. Handväskan som konstverk 

med otaliga handarbetstimmar av en konstnär är ett föremål som aldrig går ur tiden. 

Den får snarare ett högre värde beroende på ålder och sätts i värdesystemet 

”köpande och säljande”. Ett föremål i den beteckningen är således beständigt såsom 

ett konstverk. 

Föremål i rörelse  
Orvar Löfgren hävdar att en exakt indelning av föremålets värde är omöjlig att göra 

eftersom detta skiftar beroende på tidpunkt och kontext. Föremålets värde kan 

sjunka, men i ett nytt sammanhang komma tillbaka och då bära en ny betydelse 

(Löfgren 1996:197). Löfgren menar också att det handlar om en söndervittring och 

en nedbrytning av etablerade vanor, ett töntifieringsprocess som ger föremålen en ny 

sorts laddning (Löfgren 1996:197). Ett ting som vid en tidpunkt anses vara av stor 

betydelse, kan således efter ett tag transformeras till något helt ointressant och utan 

mening, ett föremål som utav ägaren kanske betraktas som pinsamt. Något man vill 

gömma och glömma.  

Löfgren menar att tinget efter en nedbrytningsprocess inte behöver stanna i det 

bortglömda området utan istället växa in i en ny kategori och återigen bli modernt. Nu 

i ett nytt perspektiv, omoderniteten som föremålet står för transformeras till nostalgi. 

Detta förutsätter dock att placeringen är i en helt ny kulturell sfär (Löfgren 

1996:197). Löfgren refererar till Lowenthal, vilken diskuterar föremåls förmåga till 

förnyelse. Ting åldras inte utan övergår till att vara representanter för den tid som gått, 

de blir anakronistiska. Det finns olika typer av anakronism, antingen slits föremålet 

och kastas bort eller så får det statusstämpeln nostalgi (Löfgren 1996:203). Här 

ställer jag mig frågan om det är handväskans livsfas som nostalgiskt ting som gör att 

kvinnor har svårt för att kasta/ge bort gamla handväskor. 

Arjun Appadurai menar att föremål innehar egna liv genom de livshistorier de 

berättar. Meningen med föremål går att utröna genom att betrakta dem utifrån, vilken 

form de uppträder i, meningen de förmedlar genom sin blotta närvaro och hur 

människor väljer att se på dem (Appadurai 1999:5). Appadurai hänvisar till Igor 
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Kopytoff som hävdar att genom att ha föremålet och inte människan i fokus går att 

utföra en föremålsforskning där tinget kan berätta om sitt eget liv (Appadurai 

1999:17). På liknande sätt resonerar Orvar Löfgren då han säger att föremål besitter 

förmågan till ett eget liv som pågår jämsides med ägarens. Det blir till 

minnesanteckningar av våra liv under det att de följer oss, inte statiskt utan i en bana 

där föremålet skiftar i mening och betydelse (Löfgren 1996:199). Jag anser att 

handväskan kan förstås utifrån samtliga teser. Handväskan är ett föremål som vandrar 

mellan olika kategorier av betydelsesystem och värdekategorier.  

Värdering kring en sociokulturell mall 
Pierre Bourdieus teorier anser jag är högst relevanta när handväskans inre och yttre 

innebörder analyseras ur ett värdeperspektiv. Bourdieu menar att agenten har 

socialiserats in i sitt habitus, vilket föklarar hur agenten agerar; habitus är ett 

personligt ställningstagande grundat i en uppsättning egenskaper och tillgångar, hur 

och varför agenten fungerar på sitt individuella sätt i skilda situationer. Detta kan ta sig 

uttryck i exempelvis politiska åsikter och aktiviteter, habitus bestämmer vad som är 

bra eller dåligt, ont eller gott (Bourdieu 1999:19). I habitus ingår det kulturella 

kapitalet och skilda grupper av agenter möts i ett socialt rum där de rör sig i ett 

osynligt spel i förhållande till varandra. Agenterna eller grupperna av agenter är 

fördelade i det sociala rummet och agerar enligt sin habitus (Bourdieu 1999:16). Det 

sociala rummet går att beskriva som ett kraftfält som tvingar sig på agenterna som 

befinner sig i det (Bourdieu 1999:45). I Bourdieus texter används begreppet fält och 

positionerna (inom fältet) i kombination med (individernas) habitus för analyser av 

värdesystem (Broady 1996:75).  

Jag anser att det sätt skilda individer värderar handväskan som kulturell symbol, 

är en följd av individens habitus och det symboliska kapital gruppen tillskriver 

väskan. Beröringen med Bourdieus hypoteser sker i perspektivet där handväskan rör 

sig i den publika sfären, i en kontext då handväskan hamnar i blickfånget för skilda 

smaker. Här finns en knytpunkt till uppsatsens kapitel om samlande, där värde och 

status framgår som tydliga stöttepelare i existensen. Handväskan är en materiell 

tillgång som gör att individer med skilda habitus under ett möte i det sociala fältet 

kommer i strid gällande klass och smak, vilken handväska människan väljer att bära 

och vilken man fördömer. Samtidigt tillskriver man bäraren av den icke accepterade 

väskan vissa egenskaper. 
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Stöttepelaren i sökandet efter jaget 
I diskussionen om föremålsforskning gällande handväskan, knyts en länk till 

fenomenet mode. Detta har att göra med sökandet efter en fullkomlig bild av jaget. 

Att följa det skiftande modet inom handväskindustrin blir ett av sätten att finna den 

egna identiteten och bli trygg i den. Att söka sin identitet på detta sätt är ett behov 

som uppstått i det moderna västerländska samhället, där  självidentiteten blivit något 

av ett livsprojekt och man frågar sig vem man är. Svaret söks var det än är möjligt. 

Kanske finns svaret i det föremål i vilket man bär sina tillhörigheter? Längtan efter att 

föremålet ska hjälpa individen att finna en inre grundtrygghet beror på att föremål 

bidrar till att bekräfta vår existens (Giddens 1997:101). 

Den sociala arenan  
Erving Goffman har en teoribildning som jag ämnar använda mig av då jag analyserar 

handväskan som en fristående individ, ett personifierat ting. Goffman menar att 

samhället organiseras av grundsatsen att varje samhällsinvånare har specifika 

egenskaper, vilka gör att denne har rätten att förvänta sig en viss behandling av sina 

medindivider. Detta är knutet till att en individ som utger sig för att vara på ett 

speciellt sätt, i och med det förväntas vara den han utger sig för (Goffman 2000:21). 

Termen Framträdande använder sig Goffman av för att beskriva individens 

uppträdande. Fasad är det begrepp som förklarar de medel med vilka individen 

framträder, såsom utseende och andra attribut, indikationer som omgivningen kan 

sätta på en social rangskala (Goffman 2000:28). 

Att klättra på denna sociala statusstege och inte halka efter, kräver att individen 

gör olika uppoffringar för att hålla sin fasad konstant. De statussymboler som ingår i 

individens teckenutrustning, är ofta av det slag som är förbundet med materiellt 

välstånd (Goffman 2000:40). Ett exempel på detta resonemang är den dyra, vackra 

lyxväskan. 

Ju högre upp man befinner sig statusmässigt, desto färre människor har man att 

vara familjär med och livet i den bakre regionen minimeras som en följd av det 

(Goffman 2000:11). Begreppet Den bakre regionen kan exemplifieras av en trygg, 

undangömd plats där kravet på framträdanden inför publik inte existerar. (Goffman 

2000:107). I den bakre regionen har individen möjlighet att putsa sin fasad till 

perfektion inför uppträdandet i det publika sammanhanget. Den bakre regionen kan 

även liknas vid det som sker bakom kulisserna på teatern och är motpolen till vad 

som sker på scenen, i det sociala sammanhanget (Goffman 2000:110). Här öppnas 

möjligheten att göra en jämförelse mellan handväskan i det sociala livet och 

handväskan i det privata, både vad det gäller innehållet i väskan och hur handväskan 
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agerar i sociala kontexter. Här försöker jag mig på en variant där handväskan får 

interagera med människan i bakgrunden. 
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Handväskan i historien 

Det här kapitlet är till för att få en tillbakablick i handväskans historia fram till och 

med 1900-talet. Handväskan har sedan flera århundranden varit en viktig detalj i 

människans vardagliga liv. När vi tänker på handväskan kanske en spontan 

association blir att det är en feminin tillhörighet, vilket rent historiskt kan motbevisas. 

Jag tänker för enhetlighets skull använda mig av ordet handväska i berättandet av 

historiken, trots faktumet att väskan fram till slutet av 1800-talet kallades för redikyl, 

ett namn sprunget ur engelskans ”ridiculous” eftersom den påsliknande lilla väskan 

ansågs löjlig (Wilcox 1999:12). 

I handväskans historik finns det ett distinkt tomrum; inget finns skrivet om hur de 

sämre bemedlade samhällsmedborgarna bar med sig sina saker. Det är inget jag 

avser analysera närmare, eftersom det då blir en fråga om historieskrivningens 

utelämnande av vissa klasser och det här kapitlet enbart syftar till att ge en kortare 

överblick. 

Väskan från 1400 till 1700-tal 
Männen var de huvudsakliga bärarna av en föregångare till den handväska vi ser i 

nutid. Väskan var i form av en pung hängande från bältet, vari mynt förvarades (Allen 

1999:12). På 1400 och 1500-talet var den väska man använde viktig som 

modedetalj för både män och kvinnor. Den var också betydelsefull ur en praktisk 

aspekt då fickor på kläder vid tidpunkten ännu inte uppfunnits. En väska fäst i bältet 

var också en viktig detalj i symbolisk mening då det att bära en väska eller ge bort en 

väska i gåva ansågs bringa lycka (Wilcox 1999:12). 

När 1700-talet kom förändrades modebilden och männens klädedräkt syddes 

med tillhörande fickor, något som fattades den kvinnliga klädedräkten. Trots 

möjligheten för männen att nu kunna stoppa tillhörigheterna i fickan, fortsatte ändå 

många att bära hopdragbara väskor i ull, läder eller silke. Detta var inte en tid då 

personlig hygien stod högt i rang utan man höljde sig istället i puder och sötdoftande 

kryddor vilka forslades med i så kallade svettpåsar (Wilcox 1999:20). Här ses en ny 

aspekt av handväskans funktion, att vara ett föremål för människans hygien, något 
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som i relation till dagens väskor är jämförbart med den makeup och parfym som 

handväskan ofta bär på. 

1800-talets handväska 
Ekonomin såg bättre ut än på länge och tillgången på broderigarn var stor vilket kom 

att avspeglas i väskorna man bar, nu i läder, sammet och silke, nogsamt broderade 

(Wilcox 1999:21). Klädedräkten påverkade handväskans betydelse i allt större 

utsträckning, då begreppet mode blev en etablerad institution. Förändringar i 

klädedräkten kom och gick i allt högre tempo då 1800-talet förde med sig kravet på 

att vara modern. 1800-talskvinnan bar en fashionabel klädedräkt som innebar löst 

sittande kjolar, i sin tur döljande lösa fickor samt fickor man kunde bära runt 

höfterna fästa med band i midjan. 

Detta gjorde att de saker man ville bära med sig inte nödvändigtvis krävde 

handväska. Den fungerade nu mest som en accessoar, konstnärligt tillverkad och rik 

till utsmyckningen men egentligen helt ofunktionell då den inte rymde mycket och var 

virkad i finaste silke, som omöjliggjorde bärande av tunga saker (Wilcox 1999:51). 

Sent 1800-tal bars väskan i handen, gärna tillverkad i samma tyg som kläder och 

handskar. En förändring skedde dock, den lilla utsökta väskan skapad av sådana 

material som papier-maché eller sköldpaddsskal, kändes plötsligt opraktisk för 

utomhusbruk (Wilcox 1999:54).  

1900-tal och samhällsförändringar 
Med 1900-talet förändrades åter modebilden och ett klädmode som förvandlade 

luftiga kjolar till mer kroppsnära modeller skapades. Samtidigt slutade man att bära 

fickor utanpå kläderna och handväskan blev en nödvändighet när man behövde 

frakta saker (Wilcox 1999:31). Här kommer även klassfrågan in i historiebilden, då 

den minimala handväskan under tidigt 1900-tal fungerade i samklang med att allt 

annat bagage bars av tjänare. Kvinnan från arbetarklassen hade i motsats bara sig 

själv att lita till vad det gällde fraktandet av tillhörigheter (Wilcox 1999:75). 

På 1900-talet blev det ännu viktigare att handväskan var tillverkad i ett material 

som tålde användning i och med att kvinnans roll i samhället sakta men säkert 

förändrades. Hon kunde nu röra sig mer fritt utomhus och det genererade en 

kommersiell handel av läderhandväskor. Ordet handväska blev något vedertaget 

kvinnligt, istället för som tidigare förbehållits de resväskor för män som även de 

tillverkats i läder och stål. Redikylerna (de små, fina väskorna med snoddar till 

bärhandtag) som hittills varit modellen för handväskan var sprungna ur en textil 
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hantverkartradition. Denna tradition grundade sig i att väskan skulle brukas i 

hemmets sfär och kom som sagt nu att förändras radikalt (Wilcox 1999:75).  

Efter andra världskriget gick väskkonsumtionen upp då många kvinnor började 

förvärvsarbeta och krävde bärhjälpmedel för lunchboxar och nycklar. Kriget hade 

gjort att vanan att bära med sig en gasmaskväska under armen fanns kvar; nu hade 

axelremsväskan definitivt kommit för att stanna (Lundström 2002:54). Väskan var 

gjord i slittåligt material och representerade på många sätt kvinnans nyvunna frihet till 

resor, eller bara att få röra sig utan sällskap utomhus. Handväskan har sedan dess 

varit en tillhörighet som haft sin speciella plats i kvinnornas värld, även om man till 

vardags kanske inte funderar närmare på likhetstecknet mellan handväska och frihet. 

Att handväskan istället kunde vara något könsdiskriminerande var en tanke som 

uppkom på 1950-talet. 

During the 1950s, Diana Vreeland, editor- in- chief of American Vouge and contemporary of 
Wallis Simpson, announced to her bemused magazine staff, “We are going to eliminate all 
handbags (Allen 1999:36). 

Vreeland tänkte sig att om kvinnokläderna fick samma mängd fickor som de manliga, 

skulle det vara enklare för kvinnor att lämna handväskan hemma. Detta var inte en 

idé som hade genomslagskraft, hur många fickor man är försåg de kvinnliga plaggen 

med. Handväskan var för kvinnan en oumbärlig sak som hon inte ville släppa taget 

om (Allen 1999:36).  

I nästa kapitel kommer jag att diskutera hur kvinnorna ser på män som bär 

handväska, samt om handväskan som föremål är en könsfråga. 
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Mannen och handväskan 

Bilden av en man som bär handväska, är något som tycks vara något utöver den 

vanliga bilden av människor som rör sig i det offentliga. Hur har det egentligen blivit så 

när en historisk bild visar på motsatsen?  

Fördomsskapande föremål 
Männen var först med att bära handväska, i forna tider bar de sina pengar i en liten 

hopsnörd påse, en så kallad penningpung (Lundström 2002:54). Mannen var således 

först men av någon anledning upphörde han att bära sin penningpung. Från modehuset 

Guccis håll gjorde man 1967 ett försök att lansera en handväska för män. Väskorna 

såldes huvudsakligen i USA men även där fanns det delstater där män med 

handväskor betraktades som lägre stående varelser. Motståndarna till den manliga 

handväskan hävdade att det bara var homosexuella män som bar handväska. En 

uppfattning som eventuellt kan ha härkomst i att flertalet manliga homosexuella 

trendsättare använde sig av handväska. Samma årtionde som den manliga 

handväskan gjorde en historisk återkomst började kvinnor använda traditionella 

manliga accessoarer, till exempel portfölj. På det sättet kan man säga att 1960-talet 

satte de rigida könsrollerna i svajning (Steele & Borrelli 1999:176).  

Man kan förmoda att det ligger en stark laddning i begreppet handväska både 

för män och också kvinnor, ett överskridande av den acceptans av könsspecifika 

föremål som skapats. Att ekvationen män och handväskor är ett laddat område råder 

det så ingen tvekan om. Detta har speciellt framkommit då mina informanter har fått 

uttala sig i frågan; kvinnorna har sina egna bestämda uppfattningar om män och 

handväskor. Här är det relevant att reda ut vad en bögslunga är. Detta är nämligen 

en benämning som återkommer i följande avsnitt. Bögslungan är, enligt informanterna, 

en liten avlång väska med ett band att trä över handleden speciellt tillverkad för att 

bäras av män.  
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Ett könsspecifikt ting? 
Jag börjar detta avsnitt med att ge några utdrag från mina intervjuer som rör frågan om 

män och handväskor. 

 
Lailas äldsta bror är den enda man hon känner till som bär handväska. Det är en 

handledsväska och det uppfattar hon som lite fånigt. Brodern har däremot en väska 

med axelrem och den ser genast mer manlig ut. Varför? Ja, män ska helt enkelt ha 

portfölj eller en bag av något slag. Det ska vara manliga tillbehör till en man och att 

komma med en liten chic handväska tycker inte Laila är manligt. Dessutom säger 

Laila att hon inte förstår vad män ska ha handväskor till.  

Elina anser att handväskan är något som blivit specifikt för kvinnor men tror 

samtidigt att trenden kommer att vända så att män också kommer att börja använda 

handväska. Hon känner flera män som säkerligen skulle ha handväska, förbehållet att 

det var trendigt. Elina har en killkompis som bär handväska. Väskan hon tänker på 

liknar en bowlingväska men han har också mer feminina varianter. Att han bär 

handväska skrattar många åt och det är oftast tjejer som gör det. Elina anser att det 

som annars gäller för killar är vanliga väskor som till exempel portfölj. Elinas 

killkompis har sina handväskor för att han tycker att de är snygga. Det tycker Elina 

är mycket modigt. 

Marcus är en modig kille. Han bryr sig inte så mycket om vad andra tycker utan har 
kreationer han själv vill ha. Han ser ju inte sin väska som en handväska utan som en 
killväska. Han behöver den, däri har han mobiltelefon, skivor och kam (Elina Karlberg 
021022). 

 

Det Karin direkt kopplar till frågan om män och handväskor är bögslungan. Detta 

menar hon är den manliga varianten av handväska, och att den fått sambandet med 

”bögar” anser hon bero på att handväskan rätt och slätt är ett föremål som tillhör 

kvinnan. Det är en kvinnlig accessoar och därför blir män med handväska betraktade 

som bögar. Män får plats med det de behöver i byxfickorna, de bär inte med sig så 

mycket, inte i förhållande till vad kvinnor behöver ha med sig. Möjligtvis använder 

mannen plånbok eller sedelklämma och mobiltelefon. 

Det är därför de köper så små mobiltelefoner också, det är för att de ska kunna ha den i 
fickorna. De har större behov av små mobiler än vi, jag skulle inte vilja ha en jätteliten för då 
skulle jag aldrig hitta den i väskan (Karin Lindström 021011). 

Då Karin tycker att handväskan är ett sätt att visa klasstillhörighet, anser hon att 

klockan, hon tänker sig en dyr Rolexklocka, är mannens sätt att med tinget som 

medel visa på status. Karin menar att handväskan står för damighet och är en typisk 

feminin accessoar. Om man då som kvinna har plånboken i bakfickan tyder det på att 
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man är en väldigt maskulin kvinna. Dagens kvinnliga mode är tight och tillåter inga 

saker i fickorna, till skillnad från högtidsdräkten för män vilken möjliggör att ha 

tillhörigheter i byxfickorna. Kvinnans högtidsdräkt, klänningen, är däremot inte 

utrustad med fickor. Det är ett konkret exempel på differensen mellan könens 

portabla förvaringsmöjligheter. Ann-Marie tycker sig se ett feminint drag i män som 

har handväska, det är en spontan känsla även om hon tycker det är fel. Det känns 

fördomsfullt att tycka så men det är så hon upplever det. Hon vet inte vad det är som 

känns fel, men just att det är något som dinglar från handleden på män konnoterar 

femininitet. Själv har Ann-Marie provat att använda portfölj istället för handväska 

men det resulterade i att hon själv kände sig för maskulin och snabbt bytte tillbaka till 

handväska. Ann-Maries man har portfölj och han skulle aldrig tillåtas bära 

handväska för henne. Nadja har flera manliga vänner som har någon form av väska, 

men då talar hon om ryggväskor eller någon form av sportbag och inte handväska. 

Hennes mor försökte få Nadjas far att ha handledsväska en gång i tiden. Mamman 

gick och inhandlade en dyr märkesvariant för att han skulle använda den då det var 

praktiskt, de skulle ut och resa, men han vägrade använda den. 

Det som gäller är att handväskan är för tjejer, så är det bara. Det är lite som smink, många 
killar har lypsyl men skulle man sätta färg på det skulle det bli omöjligt att använda (Nadja 
Jansson 021022). 

Nadja menar att det är många föremål som är könsspecifika. Kvinnor har smink i 

massor och killar har sina rakhyvlar och deodoranter.  

Hjördis  vet bara om en enda man som använder handväska, annars är det portfölj 

som råder inom den könsgruppen. Hon tycker att portföljen i sig talar sitt tydliga 

språk: 

Med portföljen säger mannen att han är upptagen. Jag är på gång, jag är i farten, jag är på 
väg till mitt arbete. Att se en man på tunnelbanan med portfölj är att se en ny sorts man, 
han tittar inte, han söker inte. Han uttalar att här är jag och jag ska gå till mitt viktiga arbete 
(Hjördis Johansson-Becker 021002). 

Hjördis säger att i det samhälleliga klimat som råder ligger det på kvinnans lott att vara 

den med ”bläckfiskarmar”, vilket kan förklara att det är därför kvinnan bär med sig 

så mycket saker. Hon behöver sin handväska för att kunna tillfredställa alla behov 

som uppkommer. Män å andra sidan gör en sak i taget och då räcker byxfickan som 

förvaring. 
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Kantig och hård eller liten blomma 
Hur skedde denna genushistoriska förändring från att handväskan varit en självklar 

manlig accessoar till att det på 2000-talet är näst intill tabu för män att bära 

handväska? En tanke är att det är klädmoderelaterat - män har fler fickor på sina 

kläder vilket gör att de kan nyttja dessa vid förflyttning av nödvändigheter. Men 

utöver det finns en mångfald av infallsvinklar till ämnet. 

The tiny handbag, like Cinderellas shoe, represents feminity, so perhaps it implies that 
women are smaller - and weaker – than men. A woman clutching a little beaded purse does 
send a different sexual message from the woman with a big, structured alligator bag, which 
might be used as a weapon (Steele &Borrelli 1999:65). 

Efter att ha läst ovanstående citat kan man undra vem som har satt den här riktlinjen 

och om den är en omedveten konsensus i samhället. Är en kvinna svagare än en man 

i och med att hon bär sin handväska, som ett omedvetet tecken på hennes fragila 

kropp i förhållande till mannens fysiska styrka? Kan det av mannen uppfattas som ett 

hot mot manligheten då hon bär den större väskan? Den större väskan symboliserar 

den självsäkra kvinnan som slår sig fram i arbetslivet karriärmässigt eller bokstavligen 

talat med en svingande väska i handen som vapen. Är det en manlig önskan, att 

kvinnor ska bejaka det svaga och feminina via sin handväska, så att kvinnan i det 

offentliga inte ska konkurrera ut mannen? Det är många frågor, frågor som bara går att 

spekulera i. 

Härmed övergår jag till att fokusera på intervjumaterialet, kvinnornas egna 

utsagor om män och handväskor. Enligt intervjuerna presenterade under föregående 

rubrik, framkommer att kvinnorna ser portfölj som ”ett godkänt bärhjälpmedel för 

män”. Kvinnorna har fokuserat på sina åsikter om huruvida män skulle kunna bära 

handväska. En modeguru vid tidningen Vouge siade redan för tio år sedan om att 

handväskan gradvis skulle lämna den kvinnliga sfären. Hon menade att handväskan 

skulle bli en lågprioritet under rubriken accessoar och att kvinnan skulle börja se till 

det praktiska och använda till exempel portfölj ( Steele & Borrelli 1999:173 ). 

Det är svårt att säga om denna spådom har infriats, så låt oss återvända till 

portföljen i den manliga bemärkelsen. Varför utstrålar den mer manlighet än vad 

handväskan gör? Dess form är kantig och den är ombunden med tjocka 

läderomslag. Den kontrasterar den mindre handväskan, ofta försedd med 

utsmyckningar. Är kantighet något som man vill tillskriva mannen i dagens samhälle, 

mata in honom under rubriken ”stor och tuff karl”? I ett sådant samhällsklimat är inga 

handväskor välkomna och rösterna från de homofoba eller envist traditionsbundna 

ljuder högt.  
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The iconography associating women with flowers goes back many centuries and crosses 
many cultures. Flowers are the sex organs of plants, and women have always traditionally 
been linked to sex and fertility (Steele & Borelli 1999:69). 

 

Vad handlar citatet om? Jo, om skillnaden i utseendet på manliga och kvinnliga 

handväskor där mannens väska, som tidigare nämnts är hård och stilren, till skillnad 

från kvinnans utsmyckade väska. Att jag valde att ta med citatet där kvinnor liknas 

vid blommor, beror på att handväskor, åtminstone lyxvarianten, ofta är prydd med 

blommor och blad vilka är fastsydda eller tryckta. 

Gränsdragningens dynamik  
Är det männen som har satt gränsen för vem som är den rättmätige bäraren av 

handväskan eller är det kvinnorna? Är det mannen som liknar kvinnan vid något så 

fragilt som en blomma, vilket gör att det via handväskan skapas ett könsförtryck? 

Borde kvinnorna ta upp kampen och bränna handväskorna på bål, som behåarna en 

gång fick erfara? Finns alternativet att kvinnorna i ett historiskt skede önskade sig en 

symbol för kvinnlighet och skapade ett systerskap via handväskbärandet. Det skulle 

betyda att det är de själva som önskar sig sitt handväskbärande. Så vem är det som 

är skaparen av fördomen att män inte kan bära handväska? 

Det är just nu omöjligt att svara på, det enda jag i stunden kan referera till är de 

intervjuade kvinnornas syn på handväskan. Handväskan är feminin, och den man som 

bryter en norm som säger att han ska hålla sig ifrån handväskor, förknippas med att 

vara homosexuell. Bara namnet bögslunga på modeskaparnas försök att hitta en väg 

in i en manlig handväskvärld är väl värt att tänka på. Om rollerna istället var ombytta 

och männen hade handväskor, skulle en kvinna med detta attribut kallas lesbisk? 

En väskvariant som på senare tid blivit ”tillåten” för män är väskan som krävs för 

den bärbara datorns förflyttning. Runtomkring oss ser vi dem, männen med dessa 

väskor (eller varför inte portföljen?). Detta slår an en fundering om det är ett utslag av 

att teknik (datorer) betraktas som ett av männen inmutat område och därmed är 

väskan som bär tekniken en handväska som inte anses kvinnlig. Datorväskan 

innehåller inte det traditionella beskyddarinnehåll eller utseendeförbättrande medel 

som kvinnor ofta bär med sig. Kan datorväskan vara ett kryphål för den man som ser 

byxfickans utrymmesmässiga begränsningar och önskar mer plats, utan att för den 

delen klassas som feminin?  

Då det sias om framtiden för män, kvinnor och deras handväskor har redan ett 

förslag till en könsneutral lösning tillkommit i väskdesignateljéerna - en väska mer 

liknande en väst, vilken har ett band om axeln och ett runt midjan, en platt och 
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minimalistisk väska som sägs fungera lika bra för män som kvinnor (Steele & Borrelli 

1999:173). Kan det vara vägskälet där könens bärhjälpmedel slutligen kan mötas?  

I följande kapitel framträder återigen intervjupersonerna och deras egna 

berättelser om livet med handväskan. Till det knyts handväskans eget liv på gator och 

torg och vad innehållet i väskan kan berätta om. 
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Kvinnorna, väskorna och verkligheten 

De flesta kvinnor har en eller flera handväskor och alla är olika, både kvinnorna och 

väskorna. Vilken historia kan kvinnan själv berätta om synen på handväskan? I det 

här kapitlet beskrivs i samband med varje informant innehållet de har i handväskan. 

Senare i kapitlet kommer jag att analysera betydelsen av tingen handväskan döljer i 

sin ”mage”. Efter utförda intervjuer har tankar och åsikter framkommit som jag 

kommer att fokusera på under rubriken ”Bakom intervjumaterialet”. 

Kvinnors tankar om handväskor 

Hjördis Johansson-Becker  
Hjördis möter jag då hon som konstnär ska ställa ut en handväska hon skapat 

tillverkad i brons, gips och betong. Denna idé kom sig av att hon funderade kring den 

sociala tyngd handväskan bär på, hur stor betydelse den har i hennes och andra 

kvinnors liv. Detta skedde efter att Hjördis besökt en loppmarknad och hittat vad 

hon kallar ”en typisk handväska”, en i brunt skinn av bullig modell med ett litet 

handtag och ett knäppe till lås högst upp. Därefter fyllde hon en gjutform med brons 

och det är den handväskan som hon nu under vintern 2003 ska ställa ut på Gävle 

Länsmuseum. Hjördis har gjort fler avgjutningar av väskan, men det är det riktigt 

tunga bronsföremålet hon känner starkast för. På tal om utställningen Hjördis håller på 

att förfärdiga säger hon: 

Allt som funnits i den här väskan i alla år som kvinnan måste haft den, ja den är ju så sliten. 
Jag ville att det skulle komma till sin rätt vilken betydelse väskan måste haft för henne, 
vilken tyngd den haft i hennes liv (Hjördis Johansson-Becker 021002). 

Hjördis använder själv ingen handväska förutom vid festliga tillfällen. Hon har till 

vardags ryggsäck eftersom hon upplever handväskan som jobbig, då den inte ger 

utrymme till allt hon vill bära med sig. I hennes väska kan man hitta 

identitetshandlingar, körkort, nycklar, näsduk, papper, pennor och kamera, allt 

beroende på vad hon ska göra under dagen. Dessutom bär hon alltid med sig en sten, 
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en lyckobringare, det är mycket viktigt. Trots att handväskan för Hjördis är något 

opraktiskt har hon ändå en mängd handväskor liggande. Hon uppskattar att köpa 

eleganta, italienska skinnhandväskor och av dem har hon tio stycken. De är inköpta i 

stundens hetta och hon har svårt att beskriva detta begär, men sammanfattar det med 

att det är roligt och att väskan alltid kan vara bra att ha. 

Personligen ser Hjördis på handväskan som en symbol för kvinnan, något som 

manifesterar en privat del av hennes liv som kvinna. Väskan är uppsamlingsplatsen 

för allting och därmed kopplat till det praktiska. Hon menar att en kvinnas hela värld 

ryms i hennes handväska, och på tal om det drar hon en parallell till sin egen mors 

handväska. Den var utrustad med allt som tänkas kunde, för vilken situation i livet 

det än gällde. Innehållet var säkerhetsnålar, proppar, skruvmejslar, skruvar, saxar och 

mycket mer. För modern tänker sig Hjördis att det var en triumf när det faktiskt 

bevisades att denna väskas innehåll kom till nytta, hela familjen hade väskan att tacka 

gång på gång. I Hjördis ungdom spelade handväskan också sin speciella roll. Hon gick 

på dans och där satt flickorna på rad i väntan på att bli uppbjudna, de kramade om 

sina handväskor, samlade kraft i det för dem trygga föremålet.  

 

Nadja Jansson 

Väskor är religion. Den visar vem du är och hur du lever. Har du mycket papper och pennor 
i väskan, mycket smink, mycket saker, det tyder på fåfänga eller att du har mycket att göra 
(Nadja Jansson 021022). 

Som ovanstående citat visar, tillskriver Nadja handväskans innehåll berättandet om 

personen som bär den. Den är en identitetsskapare i och med att den talar om för 

omgivningen vem du är, via de föremål den gömmer. Nadja hävdar att hennes 

handväska är en förlängning av henne själv. I väskan för dagen har Nadja plånbok, 

nycklar, solglasögon, pass, halstabletter och lipsyl. Ner i väskan kommer inget som 

inte ska vara där; Nadja är pedant ut i fingerspetsarna och handväskan städas ofta. 

Dessutom byter hon ofta väska för att matcha med de kläder hon har och då städas 

väskan automatiskt när sakerna flyttas över. Den väska hon bär för dagen är en 

Gucci-väska i modell shoppingbag, klassisk i beige med vertikala rutor och bruna 

läderinfattningar. Det är hennes favoritväska, men hon planerar redan nästa inköp.  

Hon har väldigt svårt för att blir åtskild från sin handväska; har hon den inte i 

handen har hon den mellan benen när hon sitter. Om Nadja av någon anledning skulle 

förlora väskan, genom till exempel stöld, skulle innehållet i den vara det minst 

intressanta. Innehållet är saker som går att ersätta, handväskan däremot är personlig 
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och en del av henne själv. Hon säger att en sån situation skulle göra henne 

fruktansvärt upprörd och arg. Ett annat tecken på att väskan är personlig för henne, 

är att ingen annan än hon själv får kika i väskan. Hon beskriver det med att de vänner 

hon har, de som kan komma hem till henne och öppna kylskåpet, är samma personer 

som får hämta något i hennes handväska. Det handlar om en högst privat zon dit bara 

speciellt utvalda har tillträde. 

Laila Finnström 
För Laila är väskan ett bra sätt att få med sig de saker hon behöver i sin vardag, de 

gånger hon inte är hemma och kan ha tillgång till allt. Handväskan blir till ett hem i 

miniformat. Hon menar att definitionen på en handväska är ”Att ha till hands”. En 

handväska är också något som är lite hemligt och som måste uppfylla kravet på att 

man lätt ska kunna hitta saker i den, att den har många fack. Det är även viktigt att 

väskan är i skinn, det är mest en praktisk fråga eftersom syntet spricker på vintern. En 

skinnväska har hon haft i 20 år. Den väska hon bär idag är en Mullberry-kopia som 

går att använda som liten ryggsäck. Det är inte viktigt med märken men hon fick vid 

ett tillfälle en Mullberry-plånbok i present och ville ha matchande väska. Laila skulle 

absolut kunna tänka sig att köpa en äkta väska, men känner att hon inte kan ta 4000 

kronor av familjens pengar i det syftet. Önskeväskan är en lite bredare Mullberry-

väska med ett halvt lock över.  

Laila äger många väskor: en som hon bara brukar på sommaren, en som hon fått i 

gåva och väskor som hon använder när hon ska vara fin. Utöver det har hon en insats 

till handväskor, den används för att man lätt ska kunna flytta över alla saker från en 

väska till en annan. I sin handväska förvarar Laila: plånbok, filofax, hårspray, 

niveakräm, läppglans, läppstift, läppstiftshylsa, nagelpolerarset, bläckpenna, visitkort, 

näsdukar, kam, alvedon, trosskydd, fickspegel, mascara, kvitton, bilnycklar och 

parkeringskvitton. Om innehållet säger hon själv att det börjar bli lite väl mycket 

saker som är oumbärliga, därför behöver hon skaffa sig en ny väska. Laila säger att 

hela privatlivet ligger i dessa föremål. Ingen annan än hon själv får gå i väskan. Det är 

en principsak, hon menar att det är hennes väska och hennes saker och det rör helt 

enkelt ingen annan.  

Jag har använt handväska i 25 år, man klarar sig inte utan den. Jag känner nog ingen som 
inte använder handväska. Det är nog 90 procent av alla tjejer som använder handväska 
(Laila Finnström 021021). 
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Elina Karlberg 
Det viktigaste med handväskan är utseendet, man tittar ofta på andras handväskor 

när man går ut, säger Elina. En handväska ska vara snygg och liten och den är 

framförallt personlig. Hon skulle inte vilja bära en som hon såg att andra hade och 

undviker därför modesvängningarna. Elina äger inga märkesväskor men om hon hade 

mer pengar skulle hon handla Prada-väskor, inte för märket men för att hon gillar 

hela deras klädproduktion och vad de står för. Att det är ett krav på att handväskan 

ska vara liten, beror på uppfattningen hon har om att människor med stora väskor är 

slarviga, med saker bara nerstoppade huller om buller. Hon avskyr stora väskor! 

En sak som är konstig är också att det man har i väskan är det viktigaste man har. Som 
plånbok, nycklar… Trots det har man en förmåga att bära med sig de viktigaste sakerna, jag 
tror det handlar om trygghet ( Elina Karlberg 021015). 

Elina ser handväskan som livsviktig. Det har blivit så, hon skulle aldrig klara sig utan 

den eller sakerna i den. Hon provade att gå utan handväska en dag, det kändes 

märkligt. Hon är van att hålla i någonting och att ha något som håller reda på hennes 

saker. Det handlar om att ha kontroll över de egna tillhörigheterna. Den väska hon 

har idag är en från 1960-talet. Den är inte så praktisk tycker hon men den rymmer det 

nödvändigaste som: pass, mobiltelefon, plånbok, två olika krämer, Idominsalva, 

hårborste, smink och freestyle. 

Ann-Marie Björck 
Ann-Maries familj tycker hon är fjolligt fäst vid sin handväska; de kallar henne 

”Muminmamman” för att hon alltid går och bär på den och har en stor mängd saker i 

den. Hon ser på sin väska som en typ av arkiv och kallar den för ”min sfär”. Hon 

säger att hon älskar sin handväska, köper många väskor och alltid är på jakt efter den 

optimala handväskan. Det är oviktigt med märken men den ska vara i skinn eller tyg; 

detta beror på att Ann-Marie personligen inte tycker om imitationer. Hon vill vara 

ensam om sin väska, det är viktigt att ingen annan på stan har en likadan. Om hon 

hittade den perfekta handväskan som motsvarade alla förväntningar skulle hon köpa 

den även om den kostade 3000 kronor, men hon skulle ljuga om priset inför andra.  

Gemensamt för Ann-Maries handväskor är att de är dyra och att det är en 

hemlighet vad de kostat. När hon fyllde 50 år köpte hon en väska åt sig själv i 

present, den kostade 1400 kronor men priset förvandlades till 400 kronor när 

hennes man frågade; då blev han arg på henne för att det var dyrt… Ann-Marie har 
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ett specialintresse i handväskan som konstföremål. Hon har gjort resor till Italien där 

hon gått och betraktat äkta skinnhandväskor i fin design av rent nöje, inte i 

konsumtionssyfte. Hon säger sig njuta av designen och handväskan är för henne inte 

alls bara ett funktionellt verktyg utan även ren konst. I Ann-Maries väska kan man 

hitta: glasögonfodral, pennskrin, pennor, adressbok, tågtidtabell, reklamlappar, 

portmonnä, gem, visitkort, papper, sömntabletter, läppstift, kam, radio och blomfrön. 

Karin Lindström 
För Karin är handväskan starkt förknippad med barndomen. Hennes mamma hade 

alltid en handväska med sig och massor av andra i garderoben. Nu i vuxen ålder ser 

Karin handväskan som en funktionell sak eftersom det inte går att bära med sig allt i 

byxfickorna, men den är inte bara praktisk utan även en accessoar. Annars, menar 

hon, skulle hon lika gärna kunna ha vilken påse som helst. Karin har olika väskor för 

olika situationer, beroende på om det är sommar, vinter, vardag eller fest, men en sak 

är säker - svarta handväskor är bäst för de går att ha till allt i klädväg. Handväskor är 

en förbrukningsvara och de får kosta runt 150 kronor, Karin köper ändå en ny när 

modebilden ändras; utseende spelar större roll än kvalitet. 

Det ändras hela tiden hur man ska bära handväskan. Om den ska sitta långt ner på höften 
eller om den ska vara i midjehöjd. Det är därför också som det är bra att inte köpa något 
exklusivt som ska hålla i fem år. Man vet ju att modet ändras (Karin Lindström 021011). 

Hon menar att man påverkas av vad kändisar har på sig i tidningsreportage. Det har 

inverkan på hur hon ser på väskor om kändisar som prinsessan Madeleine eller 

sångerskan Madonna har en viss väska. En snygg handväska med rätt märke visar 

vilken klass man tillhör. Karin skulle aldrig kunna köpa en väska för 3000 kronor, 

hon studerar och har helt enkelt inte råd, men skulle hon hitta den perfekta 

handväskan som hon bara skulle ”bli kär i” så skulle den få kosta, då får hon 

prioritera. I sin handväska har hon: ett tomt kuvert, en penna, plånboken, cigaretter, 

ett kontoutdrag, två tändare, ett papper om ett erbjudande, halstabletter och 

hårsnodd. När Karin går hemifrån kollar hon vad som passar bäst, vilken handväska 

som matchar det hon har på sig den dagen. Handväskan ingår för henne i vilken stil 

och framtoning man vill ha. 

Bakom intervjumaterialet 
Efter att ha tagit del av intervjumaterialet, frigörs undermeningar i det sagda som i sin 

tur ger underlag för tolkningsmöjligheter.  
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Hjördis uttrycker bokstavligen att föremålet handväskan har en social tyngd som 

visar sig genom att den är viktig på många skilda plan. För att ha saker till hands och 

för känslan av tryggheten det ger att hålla något i handen. Precis som en vän som alltid 

finns där på ett trösterikt sätt. Just själva trygghetsfaktorn är relevant. Dessutom är 

just Hjördis väska ordentligt sliten och det är då man kan fundera kring föremålets 

biografi: vilka upplevelser har handväskan varit med om, vad kvinnan kände när hon 

köpte/fick den och vilka saker har varit de viktigaste i just den specifika väskans 

innandöme?  

Nadjas väska/väskor upplever hon som en förlängning av jaget. Det kan tolkas 

som att handväskan tar vid där hennes egen kropp slutar och speglar hennes 

personlighet på ett distinkt sätt. Hon lever ett symbiotiskt liv med sin handväska. 

Handväskan är för henne en privat zon dit nästan ingen annan har tillträde. Detta 

speglar att väskan har med hennes jag att göra, hennes innersta som bara uppvisas 

för de individer som står henne riktigt nära. Nadja tycker också att det är möjligt att 

se handväskor som en typ av religion, här med väskan satt som avgudasymbol. 

Handväskan sätter markören för hur du lever ditt liv, precis som om det vore en 

bibel.  

Laila ser privatlivet materialiserat i handväskans föremål. Insidan av väskan är 

alltså det primära. Kanske är det möjligt att en tvåbarnsmor som hon behöver ett eget 

rum att dra sig tillbaka till och att det blivit hennes handväska. Det framgår också i 

hennes tankesätt att ingen annan än hon själv får röra sakerna i väskan. Laila har 

använt handväska i 25 år, hela sitt vuxna liv. Vem är hon utan den? Att frångå en sådan 

vana som blivit symbolen för privatlivet skulle förmodligen generera både 

identitetskris och en tomhetskänsla.  

Elinas handväska är för henne livsviktig. Hon hävdar att hon aldrig skulle kunna 

klara sig utan den, eller den känsla det ger att bära på den i den publika sfären. Det 

är trygghet att bära på den och den står för kontroll över hennes tillhörigheter, kanske 

även över livskontrollen. Var sak på sin plats är devisen hon lever efter och utan 

handväskan skulle det uppstå en enorm röra, eftersom det är den som organiserar 

hennes liv.  

Ann-Marie kallas av sin familj för Muminmamman, som jag även hänvisar till 

under rubriken ”Det mest privata”. Muminmamman släpper aldrig väskan och det 

gör inte heller Ann-Marie. Det är ett föremål som hon alltid har exakt kontroll över 

var det befinner sig. Handväskan är alltid med henne och är vad hon själv kallar ”ett 

arkiv”. Den är arkivet över vad som pågår i hennes liv genom att hon inte städar den 

så ofta och därför hittar saker som varit aktuella, som hon behöver nu och som hon 

bär med sig för framtiden.  
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För Ann-Marie är inte en handväska bara ett funktionellt ting som ska passa 

hennes behov och smak. Den har även en helt annan betydelse, nämligen handväskan 

som konstföremål. Detta kan givetvis grunda sig i att hennes arbete består i att vårda 

textilier på ett museimagasin, men är utöver det en intressant infallsvinkel till föremålet i 

sig. Vad är det som säger att en handväska måste vara ett funktionellt ting eller en 

accessoar och inte kan vara något man betraktar med samma vördnad som en tavla 

eller en skulptur?  

Karin har kopplingen till handväskan rotad i barndomen. Det var där hennes 

mammas väskor fick henne att själv intressera sig. Förutom det har Karin åsikten att 

handväskans utseende påvisar vilken klasstillhörighet man har och vilken framtoning 

man väljer att uppvisa i det offentliga rummet. Smak och konsumtion spelar här en 

betydande roll. Karin exemplifierar individen som låter sig styras av modets 

skiftningar. 

Handväskan som förändringsmarkör  
Är den första handväskan ett inskridande i vuxenvärlden precis som andra 

övergångsriter? Från att under en tid av livet ha betraktats som flicka kommer 

oundvikligen dagen då flickan blir kvinna. Denna övergång kan till exempel definieras 

via den första menstruationen, men det finns andra sätt att göra en omvärdering av en 

av livscykelns identitetsförändringar. Jag ser möjligheten att inskaffandet av den 

första handväskan i en flickas liv kan vara en sorts övergångsrit.  

Vid en övergångsrit eller passagerit gör sig individen, som i sammanhanget kallas 

novis, av med sitt gamla jag och avklär sig sin gamla identitet. Övergångsriten utgör 

ett prov på att novisen är redo att axla en ny roll i samhället, och symboliskt gestaltas 

i riten de nya krav som väntar och en beredskap för dessa. Övergångsriten är ett 

offentligt sätt att visa på att individen lämnar en grupp för att övergå till en annan (Ek-

Nilsson 1999:76), här i definitionen från flicka till kvinna. Här ser vi några av 

informanterna ge sin bild av den första handväskan och en möjlig tolkning av 

utsagorna.  

Nadjas första handväska fick hon av sin mamma när hon var riktigt liten, det var 

en designerväska av märket Dior och den skulle hon ha vid en 50-årsfest. 

Tillsammans med väskan ingick en hel utstyrsel med lackskor, fin klänning och en 

päls med tillhörande muff. I sin första väska minns hon att hon hade med sig 

handskar och ett litet block. Här var det alltså en festlig tillställning som var orsaken 

till det första användandet av handväskan och kanske även ett sätt för Nadjas mor 

att offentligt uppvisa vilken liten dam hon fostrat.  
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Ann-Marie bar väska för första gången då hon var 14 år gammal. Det var en 

skinnväska som hon själv tyckte var otroligt fin och som hon i dag hoppats på att 

hennes mor skulle ha sparat. Ann-Marie var på den tiden ”en liten dam” som hon 

uttrycker det, för på den tiden fanns det inget uttalat tonårsmode. Man klädde sig i 

dräkt och klänningar och till det fungerade handväskan som en accesoar. Samtidigt 

som handväskan kom in i hennes liv började hon gå på dans och till dessa tillfällen 

hörde en skopåse samman med väskan, det var i skopåsen man förvarade 

dansskorna. I Ann-Maries fall var övergången från flicka till kvinna omedelbar, 

uttrycket tonåring var inte ens uppfunnet. Så ena dagen var hon iklädd flickans yttre 

skepnad, nästa den vuxna kvinnans dräkt och handväska förknippat med vuxenheten 

i att gå ut och dansa.  

Laila minns övergången från skolväska till handväska. Skolväskan innehöll 

skolsaker och handväskan fylldes av smink, pengar och penna. Detta var när Laila 

var 13 år och utseendet på handväskan var ytterst viktigt; man skulle ha det som alla 

andra hade, ett tag en modell med lock som sedan övergick till handledsväska. Här 

är det innehållsmässigt som transformationen sker, sminket som kvinnligt attribut står 

här för övergångsriten.  

Karin fick sin första handväska i födelsedagspresent på 5-årsdagen. Den var rosa 

med katt-tryck. Under åren som följde efter det hade hon och hennes syster varsin 

plastnätkorg. Väskorna användes vid lekar, hon tog med dem ut och hade sin docka 

och en förpackning godis i den. Väskorna är något hon minns som en tillhörighet hon 

tyckte mycket om. För Karin var handväskan i starten till för lek och introducerades 

otvunget i hennes liv genom att hon fick den första i present. Trots att lekar var 

handväskans huvudfunktion var den ändå en betydande ägodel som följde med henne 

när hon gick utanför hemmet. Att Karin fick sin första väska i så tidig ålder kan man 

tänka sig var ett sätt av föräldrarna att i god tid förbereda henne för vuxenlivet. 
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Utanpå - inuti  

I det stressade samhälle vi lever i tillbringas allt mindre tid i hemmet, vilket gör att jag 

anser att man kan dra parallellen att handväskan kan fungera som ett portabelt hem. 

Ett bärbart rum vilket man möblerar precis som man tar sig an ett hem, med de 

käraste ägodelarna i parad, allt omslutet av den drömbostad den individuella 

personen valt åt sig. Jag hävdar att en handväska är långt mer än vad ägaren upplever 

den vara. Hur fungerar det till exempel att se på detta föremål som bärare av sin 

ägare, istället för vice versa? Här tänker jag ägna mig åt en betraktelse av 

handväskan i den publika och privata sfären, med utgångspunkten i handväskan som 

agent. 

Den publika handväskan 
Beväpnad med teoretiska begrepp från Erving Goffman angriper jag nu handväskans 

egen värld. Goffman använder definitionen Framträdande och Fasad med vilka han 

beskriver hur människan för sig i sociala sammanhang. Det teoretiska verktyg 

individen har att använda sig av under framträdandet är Rekvisitan, med utseendet 

som exempel (Goffman 2000:28). Målet med framträdandet är att ta sig uppåt i en 

social hierarki och åskådarna bedömer detta utifrån den materiella teckenutrustningen 

(Goffman 2000:40). Bland Goffmans teorier om framträdande figurerar även Den 

bakre regionen som är en plats utanför scenen där individen kan samla sitt jag inför 

nästa skådespel. Till den bakre regionen har ingen åskådare tillträde (Goffman 

2000:110 ). 

Vad som återstår efter allt pusslande med inre och yttre fasad är framträdandet, 

vilket är ett skådespel, något som utspelar sig på den scen som heter gatan. Det 

handlande subjektet (handväskan) har sin rekvisita och den publik den möter, samt 

ett område bakom scenen där tid för vila återstår. Scenen är den verklighet agenten 

möter så fort den lämnar hemmet. På scenen figurerar hot i alla möjliga och omöjliga 

former och att undvika dessa hot är målet för Handväskan. Ute på gatan vimlar det av 

människor och bland dem kvinnor, som de allra flesta bär handväska. Så runt 
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omkring det handlande subjektet susar medmänniskorna förbi, transporterade av sina 

så kallade ”ägare”, dessa kvinnor vilka är dina åskådare.  

Ägarna är inte alltid av vänlig art; de bedömer dig, tittar på dig där du hänger och 

noterar din form och färg eller om du har ett märke fastsatt på dig. De synar din 

personliga fasad i sömmarna. Även andra sorters människor än dessa bärare vandrar 

på gatan; de är en speciell sort som försörjer sig på att ta dig ifrån din ägare, våldta ditt 

inre med sina giriga fingrar för att sen kanske kasta dig utomhus bakom en buske. 

Dessa personer kallas för ”väskryckare” och det går att undvika dem, allt beroende 

på hur uppmärksam din ägare är. Det går till exempel att bära dig klämd uppe i 

armhålan, hårt så att man inte kan föra bort dig, eller att hålla i din så kallade axelrem 

med ena handen och ha dig på framsidan på kroppen istället för hängande rakt ner. 

Ett hot som sagt, men för att återgå till kvinnorna som synar dig i minsta läderdetalj: 

dessa är din publik och den har ögonen på skaft.  

De synande blickarna 
För att referera tillbaka till de utförda intervjuerna gällande handväskan, är den en 

utseendemässig detalj som kvinnor observerar hos andra kvinnor i den publika 

sfären. Handväskan är i sig en del av den personliga fasaden hos bäraren, här ligger 

många förutfattade meningar och åsikter hos den utomstående betraktaren som gör en 

bedömning av vilken klass eller grupp väskbäraren tillhör. Dessa betraktelser kan 

givetvis vara felaktiga men säkert är att handväskan sänder ut signaler som kan 

tolkas/misstolkas. Handväskans personliga fasad innefattar dess utseende och visar 

på att det är möjligt för bäraren att utge sig för att vara någon annan, med det enkla 

medlet att byta väska - kvinnan med ryggsäck, hon med designerväska eller bruket 

av en väska som är tillverkad i konstmaterial kontra äkta material.  

Bakre regionen 
Vad som inte går att ana är däremot den bakre regionen som tillhör området bakom 

scenen: handväskan hemma hos ägaren där den sköts om, lagas, rensas ur och töms 

på det innehåll den bär. Dessa föremål kvinnan bär i handväskan tillhör också området 

bakom scenen; detta är den icke-publika sfären av handväskans liv och något ägaren 

till den vakar över, även om det är omedvetet. ”Ingen annan än jag får gå i min 

handväska.” Nej, sakerna däri berättar alltför tydligt om privatliv och kanske också 

om den sida man vill dölja för att upprätthålla sin fasad. 
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Inuti handväskan 
Tove Janssons muminmamma håller krampaktigt i sitt handväskhandtag som om det 

vore en katastrof om väskan försvann, vilket stämmer, eftersom handväskan oftast är 

behållaren för plånboken med alla kort, nycklar till hem och mobiltelefonen med sin 

telefonnummerbank. Det en handväska innehåller hör i allra högsta grad till det privata 

rummet, som även kan sägas vara ett fysiskt rum, inuti magen på handväskan avskilt 

från yttervärldens blickar. En plats skyddad från förutfattade meningar då dragkedjan 

eller låset stängts till. Förutom muminmamman finns en känd uppdiktad figur, P.L. 

Travers Mary Poppins, den engelska barnflickan med handväskan utan botten. Ur 

Mary Poppins väska kan all världens märkliga och underbara ting dyka upp, kanske 

var det detta som befäste tanken på att en kvinna bär på allt utom möbler i sin väska? 

Hade Mary Poppins varit av manskön hade det förmodligen istället handlat om en 

trollkarl som trollade fram saker ur sin hatt, men för Mary som kvinna, såg P.L. 

Travers att en handväska var av mer passande art (Allen 1999:34). Vad är då 

hemligheten med det som göms på botten av en handväska? 

Föremålen 
För att återknyta till Erving Goffmans teoribildning förflyttar vi oss nu till backstage-

området, eller rummet bakom scenen, den plats bara särskilt inbjudna tillåts befinna 

sig och har möjlighet att betrakta de föremål som finns bakom scenen i området som 

avslöjar det privataste hos bäraren av handväskan, dess innehåll eller möblemang 

som jag föredrar att kalla det. Sakerna jag valt att fokusera på i kommande stycke är 

ett axplock av det informanterna delade med sig av när de lät mig titta i deras 

handväskor. 

ID-handlingen 

Den är något som de flesta bär med sig hela tiden, det kan vara körkort, ID-kort eller 

pass, men finns med i bilden i någon form. Att konstant medföra ett tecken på att ”jag 

är jag”, är en viktig del för att i dagens samhälle kunna verifiera att man är sin egen 

identitet. ID-handlingen menar jag är en symbol för tecknen på misstro som råder runt 

omkring oss. Innan man har uppvisat ett av myndigheterna utfärdat bevis för 

motsatsen, kan man lika gärna utge sig för att vara någon annan. ID-handlingen är 

våra fingeravtryck materialiserade av papper och plast och är dessutom en signal till 

jaget att man är någon. Med det fysiska beviset på det, är det möjligt att känna att 

man existerar och kan då även fungera som en trygghetssymbol. 

Nycklarna 

Något följer automatiskt med människan när hon lämnar det fasta hemmet och beger 

sig ut. Hon låser om hemmet och stoppar ner nyckeln till alla fasta tillhörigheter, till 
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exempel möbler, i det portabla hemmet. Nu är handväskan i sin tur bärare av länken 

till personens tillhörigheter och fasta hem. Det portabla hemmet förvarar nu en av de 

allra viktigaste detaljerna för att individen ska ha tillträde till sin privata sfär. 

Lyckobringaren 

Det här är ett föremål som bara en av informanterna uppgav att hon bar i sin väska. 

Frågan är om det är fler som gör det. Mitt antagande är att det förmodligen är så, men 

att en sten, en hartass eller liknande anses vara lite löjligt att tro på. Det är inget man 

öppnar sig om och berättar att man har som ständig följeslagare. Lyckobringaren kan 

av vissa säkert betraktas som skrock men är för bäraren av den ovärderlig och 

hjälper till att hantera en tuff verklighet.  

Plånboken 

Den egna plånboken signalerar att personen är sin egen försörjare. Man klarar sig 

själv och den är i och med det ett maktmedel. Ägaren till den är en person som 

innehar förmågan att kunna införskaffa sig materiella ting och köpa upplevelser, som 

teater eller resor. Den är också en minivariant av den stora handväskan, för i 

plånboken kan man hitta foton på vänner och familj, olika betalkort eller bonuskort 

som berättar om vilka intressen ägaren har. Därmed har de flesta av informanterna en 

speciell upplevelse av sin plånbok, precis som de har av handväskan. Plånboken 

skulle kunna ställas under defintionen ”noga utvald” och får gärna matcha den väska 

den är nerstoppad i. 

Filofaxen 

Filofaxen är en tidssamordnare och i och med det ett sätt att få struktur på tillvaron. 

Att på det här sättet organisera sitt liv, menar jag, är ett försök att behärska den 

rådande livssituationen, både själsligt och socialt. 

Pennan 

Pennan dyker upp i var och varannan handväska och tillfredställer behovet att kunna 

notera nya saker som dyker upp i det förbipasserande vardagslivet, att planera något, 

att hastigt skriva ner en adress. Pennan ger också ägaren möjligheten att ha kontroll 

över livet via minnesanteckningar. 

Mediciner 

Värktabletter och sömntabletter är två av medicinerna som informanternas väskor 

visat sig innehålla. Här har kvinnan rollen som omhändertagare, att måna om andra 

och sig själv, att alltid finna på råd och bära med sig lösningen på problem, i detta fall 

sömnlöshet och värk. 

Mobiltelefonen 

När man inte befinner sig i hemmet kan ingen komma och knacka på eller nå 

personen via telefon på det vanliga nätet. Mobiltelefonen har blivit en detalj i nästan 

var människas liv, med den praktiska funktionen att den går att stänga av ifall man inte 
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vill bli nådd. Ändå är det precis det man strävar efter, att kunna kommunicera via det 

portabla hemmet, att befinna sig i den publika sfären och ändå kunna kontakta och 

kontaktas. Mobiltelefonen är även ofta en bank innehållande telefonnummer och i och 

med det en förteckning över de människor som är viktiga för personen ifråga.  

Sminket 

Precis som djuren putsar sig kontinuerligt verkar det vara samma drift som 

människan har. De flesta av informanterna hade med sig läppstift, ögonpenna eller 

parfym i sina handväskor. Man vet aldrig när det kan behövas, är nog devisen. Det 

gäller att vara redo för varje ögonblick då fasaden måste vara intakt. Det sminkade 

ansiktet i perfektion, en vackrare upplaga av jaget, som på gatan rör sig med 

verktygen till skönhet till hands. 

Blomfrön 

Blomfrön fanns i en enda av informanternas handväskor, ett något udda föremål att 

bära med sig. Men är det inte just det udda som gör att innehållet i väskan är så 

hemligt? Vad gör en påse blomfrön där istället för att vara redo att planteras i jord? 

Dessa blomfrön anser jag exemplifierar det ovanliga och specifika som man kan stöta 

på när man har tillträde till någons privata rum. 

Handväskans föremål - en sammanfattning 
Gemensamt för merparten av föremålen inuti handväskan är att de är ”farliga” att 

bära med sig. De är av yttersta vikt i ägarens liv och kan lätt vara förgångna vid en 

förlust av handväskan. Tingen inuti handväskan är även saker som representerar 

betydelsen av handväskan, föremål som blivit oumbärliga och som därför måste 

medföras i varje ögonblick. Det handlar om makt, omvårdnad, flärd, tron på det 

övernaturliga och nytta. Kvinnans roll som omhändertagare likväl som behovet av att 

upprätthålla hennes egen trygghet, manifesterat av alla saker hon bär med sig och 

deras skilda betydelser. 

Nästkommande kapitel syftar till att betrakta handväskan i samlarperspektiv. En 

viktig del då detta är ett objekt som har hög samlarstatus och som i den bemärkelsen 

sätts i en helt ny kontext. 
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Handväskan i ett samlarperspektiv 

Att samla på handväskor förekommer i olika former. Är det handväskan som 

auktioneras ut dyrt på auktion för vinstsyfte eller synen på handväskan som konstverk 

som orsakar samlandet? Ytterligare en kategori har genom intervjumaterialet 

framkommit, den där förälskelsen, habegäret och en längtan efter en fullständig 

samling är drivkraften till samlarmanin. 

Samlandets historik i korthet 
För att dra en parallell till dagens samlande kan det vara intressant att se hur 

samlandet såg ut i tidigare, mer primitiva samhällen än det vi lever i nu. Strax efter 

stenålderns jägar-och samlarsamhällen, när människan gått över till bofasthet, hade 

föremål som inte enbart var nyttoföremål stor betydelse. Männen tog väl hand om sina 

vapen och kvinnorna vårdade sina smycken. Det är möjligt att kalla detta en sorts 

samlande, trots att dessa ting även hade ett värde som betalningsmedel. Man 

strävade hela tiden efter mer dyrbara objekt för att markera en högre status 

(Nordstierna, Antikrundan 1998:97).  

För att flytta oss framåt i historien stannar vi nu till på 1500-talet, där den 

böhmiske och tysk-romerske kejsaren Rudolf II omgav sig med samlingar i sin 

konstkammare på kungaborgen i Prag. Han samlade hos sig konstnärer från Prag och 

övriga Europa för att hela tiden kunna fylla på i sin samling, något som idag skulle 

kunna kallas för samlarmani. På 1600-och 1700-talet spred sig samlandet till adeln 

och att ha ett speciellt utrymme för dem blev populärt, konstskåp eller kabinettskåp 

blev det utrymme som samlingarna förvarades i. En samlings grundsten är samlarens 

förkärlek för en viss tid, epok eller stil (Nordstierna, Antikrundan sid. 99).  

Samlandet är enligt Magnus Palm inte det centrala i samlarens agerande. 

Samlandet består av olika faser vilka går i varandra. Den första fasen är den tändande 

gnistan, det andra insamlandet och jakten, det tredje sorterandet och dokumentation. 

Den fjärde fasen förvaringen, samt den svåraste fasen som är separationen (Palm 

2002:95). Palm uttrycker med en enda mening vad som kommer att avspegla sig i 

det kommande avsnittet. ”Att samla är att leva – och att dö” (Palm 2002:96). 
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Handväsksamlarna 
Objektet, eller föremålet som jag föredrar att kalla det, och i det sammanhang där det 

blir ett samlarföremål skapar hos individen en känsla av säkerhet. Mänskliga 

relationer är komplicerade och att istället fokusera känslorna på döda ting gör att det 

man investerar i sitt samlande ger en garanterat positiv utdelning. Föremålet svarar 

enligt samlarens önskemål och kan jämföras med en trogen hund. Föremålet är 

följaktligen det ultimata att fokusera sina känslor på, då man samexisterar med detta 

utan konflikter (Sturesson 2001:19). Samlande av handväskor är ett långt mer vanligt 

fenomen än de exempel jag tar upp här. Detta är enbart två exempel av 

handväsksamlare och deras skilda nischer; dessa samlare fann jag bland mina 

intervjupersoner.  

Nadja Jansson 
Nadja har under det senaste året köpt handväskor för 60000 kronor. Hon vet inte 

säkert, men säger att hon lever efter devisen att ett nyförvärv av väska inte får kosta 

mer än vad hon betalar i räkningar och hyra varje månad. Där har hon alltså satt en 

gräns för kostnaden, även då det handlar om cirka 6000 kronor. Att för Nadja gå in i 

en butik för att göra sitt val och sedan köpa är en process som går väldigt fort. Hon 

tittar på väskornas färger och former, väljer, köper och är strax ute på gatan igen med 

sin påse.  

Trots snabba beslut är ändå inköpet noga planerat och hon väljer med omsorg. 

Hon planerar ständigt för köpet av nästa väska, den som ska göra samlingen 

komplett. Detta innebär ett ständigt sökande och ett oundvikligt konsumerande, som 

i slutändan gör att handväsksamlandet tar ekonomiskt utrymme från andra delar av 

Nadjas liv. Med tanke på den tidigare nämnda summan är det inte oväntat att det 

handlar om designermärken i väskvalet. Nadja säger att det är med Gucci-väskor 

som med ”alla märkesväskor i världen”, har man väl köpt en kan man inte sluta. 

Trots förkärleken för varumärken vilket skapar höga utgifter hävdar hon att en 

väska ändå kan vara bra oavsett hur prismässigt billig den är. Den billigaste hon har i 

sin samling kostade vid inköpet 250 kronor. Det primära är att hon är ensam om 

den, att ingen annan bär en likadan. Hon äger sammanlagt cirka 50 handväskor och 

vårdar dem med omsorg. De står förvarade i hennes lägenhet i de påsar de kom i när 

de införskaffades, alternativt i kartonger. Nadja säger att hennes skräddare håller på 

att bli tokig på henne för att hon jämt kommer till honom och låta någon väska få 

omvårdnad. Antingen ska de på kemtvätt eller så ska de lagas. Han frågar henne om 

hon verkligen kommer att använda väskan, men det är något som inte är relevant.  
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Väskorna är hon rädd om, de ska vara snygga och prydliga och det handlar inte 

om att de måste användas kontinuerligt för den sakens skull. För inte alls länge sedan 

flyttade Nadja och hon var på grund av utrymmesbrist tvungen att göra sig av med 

flertalet handväskor. Detta var en svår sak att göra och Nadja har en specifik 

förklaring till detta; det är omöjligt att veta om väskan man använde för fem år sedan 

kommer tillbaka i modet om fem år, och då är den kultförklarad. 

Enligt Orvar Löfgren kan omoderniteten som tinget står för transformeras till en 

nostalgi kring föremålet, men detta först efter placeringen i en ny kulturell kontext 

(Löfgren 1996:197). Detta är alltså ett dilemma. En väska kan komma och gå i modet 

och man kan aldrig veta när den återigen är gångbar. Dessutom hyser Nadja en 

kärlek till sina väskor, hon pysslar om dem och ser till att de är hela och rena. Utan 

dem skulle det finnas en stor tomhet. Nadjas vänner anser att hon är hysterisk med 

sina väskor men själv säger hon att det är de som bara agerar annorlunda; själv 

köper hon för kvaliténs skull, vännerna köper kvantitativt. Varje väska i samlingen 

har den speciella betydelsen att den berättar historien om hennes liv, hon minns exakt 

var, hur och när hon köpt varje väska. Väskorna uttrycker minnen om 

omkringliggande händelser vid inköpet, som ett fotoalbum där hon kan minnas via 

föremålet. Löfgren menar att det finns vissa ting som raderas ur minnets museum, men 

att vissa andra bär på symboliska hågkomster och associationer (Löfgren 1996:199) 

 

Elina Karlberg 
Elina samlar på handväskor och har specialintresse av de i 1960-talsdesign. Men, 

tillägger hon, är det något hon verkligen vill ha finns det inget pris på det, rätt 

handväska får kosta ganska mycket. För Elina är väsksamlingen en del i ett helt 

utseendekoncept. Varje enskild väska hör ihop med ett visst par skor och kläder, allt 

ska matchas ihop. Kravet på en väska är att den ska vara snygg och lite udda, rolig 

samt passa in i samlingen.  

För Elina får en handväska kosta allt mellan 10 och 10000 kronor, priset är inte 

relevant när det är en väska hon verkligen vill ha, eller snarare behöver. Den mer 

prisvänliga handväskan kan vara ett nog så gott komplement till samlingen, bara den 

har det rätta utseendet. Hon kan inte säkert svara på hur många handväskor hon äger 

men uppskattar att det är runt 13 stycken hon har framme, de står på hyllor hemma 

hos henne som prydnader. Resten av handväskorna är nedpackade och hon önskar 

sig ett större boende just för att kunna packa upp dem och ha dem omkring sig. 

Precis som Nadja kan inte Elina tänka sig att bära en väska som hon sett någon 

annan ha, det är eventuellt därför hon har skapat sin 60-talsnisch. 
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Elina söker handväskor på alla möjliga upptänkliga ställen, auktioner, 

secondhandaffärer och på Internet. Hon var nyligen med på en budgivning om en 

Dior-väska på en plattform på Internet. Hon var uppe i 1900 kronor men sedan var 

det någon som köpte väskan rakt av. Mycket irriterande, säger hon. Det var en unik 

väska tillverkad i ytterst få exemplar och ett inköp av den hade gjort att Elina senare 

hade kunnat sälja den vidare för en ännu högre summa. Väskan var alltså en 

handväska för investering och inte för bruk. Elina har inte gett upp hoppet, hon letar 

fortfarande efter den specifika väskan och hon tänker inte ge sig förrän hon äger den. 

Den dyra och svåråtkomliga 
Precis som Elina och Nadja finns det mängder av kvinnor (och män) som har en 

speciell fascination vad det gäller handväskor. Samlar på dem och står i årslånga 

kölistor, för att slutligen äga det eftertraktade exemplaret av en väska tillverkad i 

ytterst begränsad upplaga. Här finns inga ekonomiska begränsningar utan föremålets 

prislapp är av underordnad betydelse (Lundström 2002:50). Män är den största 

gruppen av samlare i den här kategorin, där handväskan får betydelsen av 

konstföremål eller statussymbol. Handväskorna säljs via auktioner eller långa 

väntelistor hos tillverkare som tar fram väskorna i ytterst begränsad upplaga. När 

handväskan nått köparens hand har den övergått från att vara en samlares längtan, till 

en investering, något som i ett senare skede går att sälja vidare med förtjänst (Steele 

& Borrelli 1999:149).  

Den typ av handväska som hos samlaren orsakar den åtrå, vilket i sin tur höjer 

priserna, kräver att designen är unik och att kvalitén är hög på väskan. Märkligt nog 

är det en tredje faktor som spelar in. Det är att priset på väskan är högt och att 

väntelistan är lång. Här ser man att det är svåråtkomligheten av handväskan som gör 

att den blir så eftertraktad. Ett högt pris orsakar att väskan klassas som bättre; och 

känslan av att ta sig till toppen av en väntelista blir en euforisk upplevelse. En väska 

kan även få denna status genom att synas i medierna, till exempel i tidningar där 

kända, fashionabla kvinnor visar sig med den (Allen 1999:34).  

Det finns en viss typ av handväska som klassificeras som lyxhandväska. Den 

berättar om ekonomisk högstatus hos bäraren, något som säkert kan skapa en 

negativ bild i vissa individers ögon. Men att bära en luxuös handväska behöver inte 

vittna om en önskan att visa upp klasstillhörighet. Det kan också tolkas som att 

individen är genuint intresserad av produktionen av ett bärbart konsthantverk (Steele 

& Borrelli 1999:136). Vad innebär det då att vara en handväska som har stämpeln 

”lyx”? Det finns tre riktlinjer att gå efter här: det ovanliga material väskan är tillverkad 

i, att skapandet av den är ett hantverk samt den påtagliga skönhet som ligger i dess 
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utformning. Materialet i lyxhandväskan är av exotisk art och verket kan ta 

konstnären mellan 13 timmar och 18 månader att förfärdiga (Steele & Borrelli 

1999:143). 

Här har jag genomfört en placering av handväskan i kategorin samlarföremål och 

vad det medför statusmässigt samt försökt ta reda på vad som driver samlaren. Vad 

som nu återstår är en avslutande diskussion av vad jag behandlat i uppsatsen. 
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Avslutande diskussion 

Genusbetraktelsen 
Det som varit mest intressant i arbetet med uppsatsen är den diskussion som 

beroende på informanternas utsagor gäller könsdebatten kring handväskan. Att skriva 

kapitlet om mannen och handväskan har varit svårt då en teoretisk ingång har fattats, 

ändå har ny information fortlöpande byggt upp något som kanske skulle kunna vara 

en ny teoribildning. Historiskt var männen först med att ha ett bärhjälpmedel fäst 

utanpå kroppen, något som med tiden kom att förändras till byxfickor på deras kläder. 

Där kom klädemodet in och styrde, mannen gavs fickorna och kvinnan berövades 

dem, och som en slutsats av detta tvingades kvinnan att ta till andra medel för att 

bära med sig ting som var nödvändiga för livet utanför hemmet. 1960-talet har visat 

sig vara en viktig brytpunkt i gränsen mannen/handväskan. Där kom modet återigen 

och försökte styra. Man gjorde försök att få mannen att använda handväska, men 

genomslaget var vagt. Folk refererade till att det bara var homosexuella som bar 

handväska, och trots att män kanske tyckte det kunde vara praktiskt, slog samhällets 

fördomar ner de önskemålen. Öknamnet bögslunga blev praktiskt taget ett 

vedertaget namn på mannens handväska.  

Informanterna, som är av kvinnligt kön, står också för liknande fördomar. Vad 

som passar en man är portfölj eller sportbag, allt annat betraktas som omanligt. 

Åsikten att män får plats med vad de behöver i byxfickan tycks även vara allmän 

åsikt. En av kvinnorna sa att det var kvinnan den som var i behov av att ha 

”bläckfiskarmar” för att passa in i en omhändertagande roll, motpolen var män som 

hon ansåg bara gjorde en sak i taget och därför kunde klara sig med sina fickor. En 

annan av kvinnorna hade under ett tag övergått till portfölj men kände sig med den 

”maskulin” och gick tillbaka till sin välbekanta handväska. Åsikten hos informanterna 

verkar överlag vara att handväskan står för något urtypiskt feminint.  

Den fråga som uppstår ur en diskussion som den här, är vem som har satt 

gränsen mellan vad som är manliga och kvinnliga utseendeattribut. Det verkar som 

om handväskan som självklar kvinnlig tillhörighet inte ens ifrågasätts utan är 
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grundmurad i vår västerländska kultur. Jag har fört en diskussion huruvida mannen 

genom en typ av förtryck tvingar kvinnan in i rollen som handväskbärare, samtidigt 

som jag betraktat kvinnan som individen vilken inte tillåter mannen att bära 

handväska.  

En värderingsmall 
Jag vill göra en teoretisk återkoppling till Susan Pearces kategorisering av föremål 

som Rubbish, Transistent och Durables. I uppsatsen har varje informant fått 

beskriva sin egen tanke kring handväskans värde och just Pearces tre rubriker 

stämmer in på dessa värdebeskrivningar. Rubbish kan stå för den inställning Karin 

Lindström har till sina väskor. Att jag anser det, grundar sig på hennes attityd till 

handväskor som förbrukningsvaror utan egentligt värde. Transistent aktualiseras här 

via designerväskan, som för Nadja Janssons och Elina Karlbergs samlande av 

handväskor står som central punkt, deras förmåga att köpa väskor men inte se ett 

stopp i detta utan ständigt söka nya rariteter och i den jakten förbruka stora summor 

pengar. Durables kan förstås som den svarta kvalitetsväskan, vilken är primär i flera 

av informanternas berättande om sina handväskor. Den är varaktig och motsatsen till 

det flärdfulla och extraordinära andra väskor kan stå för. Den svarta handväskan är 

en tillhörighet som passar till alla tillfällen och består vilka modets skiftningar än är. 

Genom att se handväskan i ett värdeperspektiv fungerar Pierre Bourdieus tankar 

om individen där hon står fångad i sin habitus och det sociala fält vari hon rör sig. 

Kvinnan eller mannen som bär handväskan har sin distinkta smak och väljer väska 

utifrån den och vad som erkänns som godtagbart inom det fält eller rum vari agenten 

rör sig. En krock sker när väskan som inte tillhör den goda smaken hos grupp 1 

uppenbarar sig. Den tillerkänns ett lågt värde eftersom förståelse för andra väskor, 

inte överensstämmer med den habitus handväskbäraren i grupp 1 har. Detta är en 

diskussion om personlig smak och ett avvisande av vad andra människor kan anse 

vara rätt. Förståelse kan säkert finnas Handväskan är typexemplet på hur det 

kulturellt sett finns en differentiering mellan skilda klasser av individer. 

Samlande och omladdning 
Handväskan är ett åtråvärt ting, för samlarna är den en helgedom. Något att tillägga 

här är att högkonsumenterna av de exklusiva handväskorna faktiskt är män, ett tillägg 

i genusdiskussionen. Informanterna, varav två under intervjuerna visat sig vara 

samlare av handväskor, spenderar stora summor pengar på sin mani. Jag kallar det 

mani, grundat på att dessa personer till stor del lever genom sitt samlande och uppnår 
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en euforisk känsla efter införskaffandet av en ny klenod. Det är en ständig jakt på 

nästa handväska, den som ska göra samlingen komplett och priset är av 

ovidkommande betydelse. Med det menar jag också att väskan kan vara billig till 

priset, bara den passar in i samlingen. Auktionen av handväskor är mötespunkten för 

samlarna, där strider man och höjer värdet på föremålet. Enorm besvikelse är 

utgången om den eftertraktade väskan går bort till någon annan.  

Förvaringen av samlarens väskor är noggrant planerad, även så föremålsvården av 

dessa ting. På hyllor, i rader, som prydnadsföremål eller systematiskt arkiverade i 

kartonger och originalpåsar. Vården av handväskan, oavsett om den slits, sker med 

omsorg. I en av intervjuerna figurerar en skräddare som har ett förmodat livslångt 

arbete med att kontinuerligt sköta en av informanternas väskor. Att samla 

handväskor rör även området livshistoria och minnesanteckningarna av livshistorien. 

Samlaren minns platsen och situationen då väskan köptes och kan under en 

genomgång av samlingen blicka tillbaka på sitt liv och känna att föremålet berättar, likt 

ett fotoalbum återskapar gångna situationer. Detta menar Orvar Löfgren har att göra 

med att tingen parallellt följer människans egen livshistoria (Löfgren 1996: 199). 

Med teori från Orvar Löfgren och Arjun Appadurai har jag under uppsatsarbetet 

kommit fram till flera insikter i vad man kan kalla handväskans självbiografi. En 

handväska är ett föremål som det är svårt att göra sig av med; det är omöjligt att veta 

om den modemässigt kan återkomma och då i formen av nostalgiskt föremål med 

statusen att vara ett originalföremål. Här har föremålet skiftat i sin tidsmässiga bana, 

brutits ner till att vara omodernt och sedan återuppstått i ny skepnad. Löfgren talar om 

en töntifieringsprocess som kan förklaras med att tingen får en ny laddning (Löfgren 

1996:196). Arjun Appadurai syftar på att föremålens självbiografi gör att de kan 

betraktas som att de har egna liv och meningen de utsöndrar via sin närvaro i 

människans liv. 

Betydelsen av handväskan 
En handväska är fylld av betydelser för den som har den. Via intervjumaterialet har 

några huvudpunkter i detta utkristalliserat sig. Handväskan är för kvinnan som äger 

den en stor och viktig del av hennes liv, handväskan besitter rollen av tryggheten att 

kunna ha sina tillhörigheter kring sig och med sig även då man inte befinner sig i 

hemmet. Att bära väskan är också en trygghetsaspekt, att ha den i handen eller över 

axeln inger en känsla av mod. Den är ett ting som står ägaren nära och även om den 

ibland byts ut är den en källa till kraft. Kläder byter man varje dag men handväskan 

består. 
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Innehållsmässigt är den betydelsefull eftersom den är transportmedlet för saker 

man inte klarar sig utan. Här har jag i uppsatsen tagit fram några av de föremål som 

kan ingå i en handväskas innehåll och konstaterar att det ofta är ting som är 

ovärderliga. Det problematiska är att en handväska, eftersom den följer ägaren 

utomhus, kan gå förlorad. Jag anser att det är modigt av kvinnan att våga bära på 

dessa saker ute då hon i och med det riskerar sin värld, vilket jag grundar på att 

handväskan är en representant för henne själv och hennes liv. Ställt på sin spets skulle 

man här kunna uttrycka det att kvinnan riskerar livet. 

Givetvis är relationen till handväskan individuell beroende på individens 

personlighet. Handväskan kan vara ett föremål med vilket man lever ett symbiotiskt 

liv och där den i extremfall kan få innebörden av ”religion”. Detta är dock förvisso en 

företeelse som äger rum i mycket speciella fall. Här är det lätt att komma att tänka på 

samlarens mani som i uppsatsen även den benas ut. För att återgå till handväskans 

skilda betydelser, fungerar den för vissa som ett arkiv eller ett konstföremål. Väskan 

har en praktisk funktion för frakt men är viktig genom rollen som accessoar och är 

således ett uttryck för individens personliga smak. Den för med sig behov av 

konsumtion, nyinköp av väskor och en längtan efter den väska som ska uppfylla 

kraven att vara både vacker och funktionell. Strävan efter den perfekta väskan 

medför en ström av pengar ner i konsumtionssamhällets djup. Debatten om 

konsumtionssamhället är inget jag har med i min teoribildning, då fakta gällande detta 

har framkommit i ett sent skede av uppsatsproduktionen. 

En annan aspekt av handväskan, som en del av de mänskliga livsfaserna, är där 

den står för övergångsritualen. Detta anser jag går att återfinna i det att flickan får sin 

första väska och därmed formas till kvinna via det vedertagna feminina föremålet, en 

fostran till kvinna startas. En intressant detalj som en av informanterna berättade om, 

var det att hon på grund av sin ålder var tonåring i en tid då ungdomsmode inte fanns. 

Det blev en markant skillnad, en omedelbar övergång från barn till vuxen då 

handväskan kom, i sällskap med den vuxna kvinnans kläder. Intressant är hur mitt val 

att ha en åldersmässig bredd på informanterna, i detta fall blir exemplifierat. Det skiljer 

sig markant åt mellan åldrarna hur övergången till handväska gick till. 

Att låta handväskan visa sig som en enskild individ prövade jag med hjälp av 

Erving Goffmans begrepp. Här påvisade jag hur en väska kan leva ett eget liv både i 

det sociala och privata livet. Då detta för mig var ett helt nytt tankesätt, att låta 

föremålet vara det centrala med människan i periferin, har utfallet av diskussionen 

varit svårgenomtränglig. Frågan om det går att se ett föremål på detta sätt återstår 

fortfarande. 
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Framtida forskningsidéer 
En intressant vidareforskning som jag känner borde utföras är intervjuer där det 

ifrågasätts om män vill bära handväska eller om de inte vågar göra det. Vad skulle 

orsaken till detta i så fall vara? Helt tydligt framgår i alla fall att genusperspektivet som 

berör handväskan borde utforskas mera och även gällande om det finns fler föremål 

som inte anses gångbara för båda könen. Vågar kvinnan släppa in mannen i sin 

handväskvärld och dela den med honom? Kunde modeskaparna tydligare ta fasta på 

sin roll som guru för skillnader i klädedräkten mellan könen? Varför inte skänka 

kvinnan fler fickor och ta ansvar för den makt modeskaparna besitter? Detta kanske 

skulle kunna vända på den intrikata struktur som råder inom könsroller och föremål 

och förändra vad jag tar mig friheten att kalla könskriget om föremålen. 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att utföra en föremålsforskning där föremålet handväskan 

betraktas som ett vandrande ting, ett föremål som skiftar mellan olika värdekategorier 

beroende kontext. Jag pekar på att föremålet i sig inte är en konstant formation och 

frångår den stereotypa bilden av handväskan som typiskt kvinnligt föremål, där idén 

om mannen som handväskbärare istället sätts i fokus. Vad har kvinnor för tankar om 

män som handväskbärare och hur har den manliga handväskan fungerat historiskt i 

relation till omgivningen? Handväskans ekonomiska värde och värderingar kring 

föremålet tar jag upp i en betraktelse av handväsksamlande. 

Mina teoretiska utgångspunkter är baserade på Pierre Bourdieus habitus, kapital 

och fältdiskussion, Erving Goffmans teoribildning om individen som social aktör, 

Orvar Löfgrens tankar om föremålets biografi, Susan Pearces begreppssystem för en 

kategorisering av föremål och Arjun Appadurais idékonstruktion om att föremål lever 

egna liv via sina livshistorier och den form de uppträder i. Material från de intervjuer 

jag utfört är av central betydelse i uppsatsen, informationen från dessa ger upphov till 

handväskans sociala betydelse och det värdesystem den kan sättas i. Att både 

insidan och utsidan av handväskan är viktig analyseras via exempel av föremålen i 

väskan och dess specifika innebörder.  

Jag har kommit fram till att handväskan är ett föremål som inte enbart står ensamt 

som ett materiellt ting, utan är beroende av värdesystem och livsfaser hos både dess 

ägare och handväskan själv. En vidare genusforskning i ämnet är något som skulle 

kunna vara av stor vikt i en fortsatt föremålsforskning, specialiserad just på den 

utångspunkten. 
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Bilaga 1: Presentation av informanter 

Laila Finnström, född 1961, redovisningschef. 

Laila är tvåbarnsmor och har under livet hunnit med att äga flertalet handväskor. I 

en betraktelse av föremålet handväskan ser hon att kvalitet går före kvantitet, ett 

föremål som hon säger sig anse vara livsviktigt. 

Elina Karlberg, född 1979, försäljare och tillika handväsksamlare 

Elina har en specifik inriktning på sina handväskor, som hon även samlar på. De 

väskor hon köper kommer från 1960-talet och hon betraktar dem både som prydnad 

och en del i helhetsbilden av hennes yttre framtoning. 

Karin Lindström, född 1975, sjuksköterskestuderande 

Karin äger relativt få handväskor och är mycket uppmärksam på vad som för 

stunden är moderiktigt, väskan är för henne en accesoar. Hon köper inga exklusiva 

eller dyra handväskor, utan ser väskan som något man förbrukar med tiden. Väskan 

ska vara modern och kan kastas i soporna när den gått ur modet eller börjar kännas 

tråkig.  

Ann-Marie Björk, född 1943, museiarbetare 

Ann-Marie är av sin familj kallad ”Muminmamman”, då hon bär med sig allt som 

tänkas kan i handväskan. Väskan rymmer även hela familjens tillhörigheter vid en 

vistelse utanför hemmet. Hon betraktar dessutom handväskor som en 

konstupplevelse och är därför noga med materialet i dem hon köper. 

Nadja Jansson, född 1972, bartender och handväsksamlare 

Nadja samlar på handväskor och köper dem i den högre prisklassen där 

väskorna stammar från modedesigners. Hon förvarar och sköter om sina klenoder till 

handväskor på ett ömsint vis.  

Hjördis Johanssson-Becker, född 1936, konstnär 

Hon har skapat en avgjutning av en handväska som ska komma att användas i 

utställningssammanhang. Ser en tyngd i själva begreppet handväska och refererar till 

sin mor vars handväska var att likna vid en verktygslåda. Själv bär hon ryggsäck och 

säger sig ha mognat till insikten att utseende inte är lika viktigt som den praktiska 

funktionen. 
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