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Abstract 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur framställningen av kvinnliga identiteter 

konstrueras i det första samt det sista avsnittet av TV-serien Sex and the City. Uppsatsen ska 

undersöka hur identiteten hos de fyra kvinnliga huvudkaraktärerna i Sex and the City skapas 

och definieras, hur olika identifikationsgemenskaper konstrueras samt hur framställningen av 

de fyra kvinnliga huvudkaraktärernas identiteter förändras mellan det första och det sista 

avsnittet.  

 

Undersökningen ska utföras enligt en metod för analys av TV-program ur boken How to 

Study Television av Keith Selby och Ron Cowdery, med fokus på begreppen narrativ och 

konstruktion, och med inslag av narratologiska begrepp ur boken Medier och kultur av 

Kirsten Drotner (m.fl.). Den teoretiska ramen för uppsatsen består av ett antal begrepp och 

teorier användbara för uppsatsens syfte. Analysen utgår från Johan Fornäs begrepp 

identitetsordningar och teorier om ”vi” och ”de andra”, Ulrika Olaussons teorier om 

individuella respektive kollektiva identiteter, identifikation samt det som i uppsatsen benämns 

andrefiering, Linda Fagerström och Maria Nilsons definition av representation samt Judith 

Butlers begrepp performativitet. Analysens resultat kommer även att relateras till tidigare 

forskning om Sex and the City av Rosalind Gill och Kim Akass och Janet McCabe.  

 

Den genomförda analysen visar hur framställningen av de fyra kvinnliga huvudkaraktärernas 

identiteter i båda analyserade avsnitt konstrueras dels genom ett tema eller en struktur som är 

genomgående i avsnitten, och dels i relation till andra karaktärer. I det första avsnittet utgörs 

det övergripande temat av två olika inställningar till sex och relationer, en känslobefriad och 

en känslobetonad, och i det sista avsnittet är temat kärlek och ett känslomässigt uppvaknande 

förbundet med andra karaktärer i de fyra huvudkaraktärernas närhet. Inom ramen för dessa 

teman konstrueras även de olika identifikationsgemenskaper som de fyra karaktärerna är en 

del av, och den förändring av framställningen av karaktärernas identiteter som sker mellan det 

första och det sista avsnittet. De olika inställningar till sexuella relationer som karaktärernas 

identiteter konstrueras kring i det första avsnittet har i det sista avsnittet likriktats till en 

gemensam strävan efter kärlek och en traditionell relation mellan en man och en kvinna. 

 

 

Nyckelord: Sex and the City, populärkultur, identitet, identifikation, kvinnlig identitet, 

representation, andrefiering, performativitet.  
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1. INLEDNING 

TV-serien Sex and the City har haft en stor genomslagskraft världen over, och bara i USA, där 

serien originalsändes, uppnådde den en publik på elva miljoner tittare. Serien har också varit 

ämnet för många diskussioner om representationen av kvinnor i medier och fått stå som 

symbol för hur representationen av kvinnor i medier förändrats i modern tid (Gill 2007;240-

241). På grund av dess genomslagskraft och att den setts av så många personer världen över är 

det mycket intressant att undersöka vad Sex and the City egentligen förmedlar till sina tittare. 

Eftersom seriens huvudkaraktärer är fyra kvinnor vars liv utgör seriens grundval är det 

relevant att undersöka just hur kvinnorna i serien framställs och vilka faktorer som formar 

representationen av kvinnor i serien. Karaktärernas identiteter och hur de konstrueras utgör en 

stor del av representationen i serien, och därför ska denna uppsats undersöka framställningen 

av seriens kvinnliga huvudkaraktärer med fokus på hur deras identiteter skapas.  

 

 

2. SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur identitet gestaltas i TV-serien Sex and the City, 

med fokus på hur kvinnlig identitet skapas, förmedlas och förändras. Uppsatsen ska 

undersöka hur de fyra kvinnliga huvudkaraktärernas identitet skapas och markeras, vilka 

identifikationsgemenskaper som konstrueras och om och i sådana fall hur och varför de 

kvinnliga identiteterna förändras genom tv-seriens gång.  

 

 

3. FRÅGESTÄLLNINGAR 

De frågeställningar som uppsatsen ska besvara är:  

– Hur skapas och definieras de fyra kvinnliga huvudkaraktärernas identiteter i TV-serien Sex 

and the City? 

– Hur konstrueras olika identifikationsgemenskaper i Sex and the City?  

– Hur förändras framställningen av de fyra kvinnliga huvudkaraktärernas identiteter i Sex and 

the City från det första till det sista avsnittet? 
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4. MATERIAL OCH AVGRÄNSNING 

Materialet som ska undersökas i denna uppsats är den amerikanska TV-serien och 

situationskomedin Sex and the City.   

   Sex and the City består av totalt 94 avsnitt på omkring 30 minuter vardera, med undantag 

för det allra sista avsnittet som är 45 minuter långt. För uppsatsens syfte vore det optimala att 

djupgående undersöka alla avsnitt, men en sådan undersökning blir tidsmässigt orimlig. 

Materialet för uppsatsen har därför avgränsats till två avsnitt som ska analyseras ingående, en 

avgränsning som är passande för uppsatsens omfattning.  Dessa två avsnitt är den första 

säsongens första avsnitt samt den sista säsongens sista avsnitt, vilka har valts för att ge en 

översikt över hela serien och för att göra det möjligt att genomföra de jämförelser över tid 

som är ett av syftena med undersökningen. Genom den analysmodell som kommer att 

användas i undersökningen av de två avsnitten kommer också en avgränsning ske genom att 

fördjupningar i vissa utvalda sekvenser av avsnitten görs. Detta står närmare beskrivet under 

rubriken Metod. En kort inledande beskrivning av de båda avsnitten finns också under 

rubriken Bakgrund.  

   För att ändå kunna skapa en bild av den kontext de två valda avsnittet kommer från kommer 

hela TV-serien att användas som grundmaterial eller bakgrundsmaterial i uppsatsen. 

Referenser till övriga avsnitt kan därför komma att användas för att bestyrka resultaten av de 

ingående analyserna samt för att sätta in de två avsnitten i ett sammanhang, vilket kan vara 

nödvändigt för att skapa en fullständig förståelse av dem.  

 

De två avsnitt som har valts för analys i denna uppsats är:  

Säsong 1, avsnitt 1: Sex and the City (1998) 

Säsong 6, avsnitt 20: An American Girl in Paris: Part Deux (2004) 

 

 

5. BAKGRUND 

5.1. Sex and the City 

Sex and the City är en amerikansk TV-serie i genren situationskomedi som originalsändes i 

USA mellan år 1998 och 2004. I Sverige började serien visas på TV år 1999. Serien har varit 

mycket prisbelönt och vunnit bland annat åtta Golden Globe-priser. (www.imdb.com). 

   Sex and the City handlar om fyra vita, heterosexuella medelklasskvinnor i trettioårsåldern, 

boende på Manhattan i New York. Alla fyra är i seriens början singlar, och varje avsnitt 
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kretsar kring ämnen som sex, relationer, män och hur det är att vara kvinna i dagens samhälle, 

med utgångspunkt i de fyra kvinnornas liv.  

    

5.2. De fyra huvudkaraktärerna 

 Carrie Bradshaw är TV-seriens mest centrala karaktär, och har också ofta rollen som 

berättare. Hon arbetar som kolumnist med den egna spalten ”Sex and the City” i den 

fiktiva tidningen New York Star, och i varje avsnitt är berättelsen konstruerad kring 

ämnet för hennes nästa spalt.  

 Miranda Hobbes arbetar som advokat.  

 Charlotte York arbetar som konsthandlare, men ger under seriens gång upp sin karriär 

för att bli hemmafru.  

 Samantha Jones arbetar med Public Relations och är den äldsta av de fyra vännerna.  

 

5.3. Övriga karaktärer 

 Mr. Big är en framgångsrik affärsman som Carrie inleder ett förhållande med vid flera 

tidpunkter i serien.  

 Aleksandr Petrovsky är en konstnär som Carrie inleder en relation och flyttar till Paris 

med i seriens sista säsong.  

 Steve Brady och Miranda har genom serien en tumultartad relation med flera uppbrott 

och återföreningar. De får ett barn tillsammans, och i den sista säsongen gifter de sig 

med varandra.  

 Brady Hobbes är Miranda och Steves son.  

 Mary är Steve Bradys mor.  

 Magda är Mirandas hushållerska och barnsköterska.  

 Harry Goldenblatt är Charlottes skilsmässoadvokat som hon inleder en relation och 

senare gifter sig med.   

 Smith Jerrod är fotomodell, skådespelare och Samanthas pojkvän.  

 Stanford Blatch är en av Carries bästa vänner.  

 Anthony Marentino är en nära vän till Charlotte.  
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5.4. Avsnitt för analys: Sex and the City 

Det första avsnitt som ska analyseras i denna uppsats är det allra första avsnittet ur Sex and 

the City, som har samma namn som TV-serien. Avsnittet är 30 minuter långt och ger en första 

introduktion till de fyra huvudkaraktärerna och deras liv. I detta avsnitt är Carrie Bradshaw 

också seriens berättarröst, och ofta används detta grepp för att åskådliggöra Carries tankar. De 

fyra vännerna är alla singlar, och de bor på Manhattan i New York.  

 

5.5. Avsnitt för analys: An American Girl in Paris: Part Deux 

Det andra avsnittet som ska analyseras är det allra sista avsnittet av Sex and the City. När 

avsnittet börjar har Carrie flyttat med sin pojkvän Aleksandr Petrovsky till Paris, där han ska 

ha en stor utställning på ett konstmuseum. Carrie har sagt upp sig från sitt arbete med sin 

kolumn för att kunna följa med Petrovsky till Paris, och har lämnat allt från sitt tidigare liv i 

New York.  

   Charlotte är gift med Harry Goldenblatt, och de ska tillsammans adoptera ett barn. I 

avsnittets början ska de få besök av ett par från North Carolina som ska föda deras barn. 

Samantha har fått bröstcancer och genomgått kemoterapi, och är tillsammans med den yngre 

skådespelaren och fotomodellen Smith Jerrod. Miranda har flyttat till Brooklyn tillsammans 

med sin man Steve och deras barn Brady. Med sig har de även hushållerskan och 

barnsköterskan Magda.  

 

 

6. TEORETISK RAM  

I analysen kommer begreppen identitet, identifikation, andrefiering, representation och 

performativitet att användas för att undersöka hur identiteter skapas, definieras och förändras i 

materialet, hur identifikationsgemenskaper konstrueras och vilka representationer av kvinnor 

som får utrymme i materialet.  

 

6.1. Identitet och identifikation 

I Cultural theory and late modernity (1995) använder Johan Fornäs begreppet 

”identitetsordningar” för att beskriva de modeller genom vilka människor formar identiteter 

med fastslagna mönster och regler. Exempel på identitetsordningar är ålder, klass och kön 

eller genus, ordningar som ligger djupt inbäddade i den mänskliga livsvärlden. Eftersom kön 

och genus är centrala och grundläggande mänskliga identitetsordningar innehåller de mönster 

och regler som är mycket viktiga i det mänskliga identitetsskapandet . Dessa mönster skapar i 
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sin tur köns- eller genusordningar, som handlar om bland annat normer, roller och relationer 

kopplade till genus . (Fornäs 1995:239–240).  Enligt Fornäs är också kön den påtagligast mest 

relationella identitetsordningen, eftersom kön eller genus ofta ses som en grundläggande 

aspekt i den sociala relationen mellan alla identiteter (Fornäs 1995:248).  

   Ulrika Olausson (2009) beskriver två olika typer av identitet. Den ena identiteten är den 

individuella identiteten, som är unik för varje enskild människa. Den andra är den kollektiva 

identiteten, som är en gemenskap mellan människor som kan baseras på faktorer som ålder, 

kön eller etnicitet. Den kollektiva identiteten är tillfällig och kontextuellt styrd, och därför kan 

en person identifiera sig med flera olika gemenskaper, eller snabbt förändra sin identifikation. 

Den individuella identiteten och den kollektiva identiteten hänger samman genom en process 

av identifikation, som sker när en enskild människa upplever sig vara del av en grupp. 

(Olausson 2009:143). 

   Begreppen identitet, identitetsordningar och identifikation kommer i uppsatsen att användas 

för att visa på hur identiteter markeras i materialet, och hur identitetsgemenskaper formas.  

 

6.2. Andrefiering 

Ulrika Olausson (2009) beskriver också hur den kollektiva identifikationen är avhängigt en 

åtskillnad som definierar gruppens identitet. Den åtskillnaden innebär en gränsdragning 

gentemot ”de andra”, som är annorlunda än de som ingår i den kollektiva identiteten. 

(Olausson 2009:143). Enligt Johan Fornäs (1995) fungerar kön och genus som en stark 

åtskillnadsmarkering mellan olika identiteter och gemenskaper, och skapar en form av ”vi” 

och ”de andra” (Fornäs 1995:241).  Denna process av åtskillnad kommer i denna uppsats att 

benämnas som ”andrefiering”, och begreppet kommer att användas för att visa hur 

identifikationsgemenskaper skapas genom en särskiljning av människor och gemenskaper.  

 

6.3. Representation 

I Genus, medier och masskultur (2008) ger Fagerström och Nilson en definition av begreppet 

representation, då de beskriver representation som en synonym till framställning. Enligt 

Fagerström och Nilson är representation inte en objektiv framställning, utan en konstruktion 

av det som framställs som inte fullständigt återspeglar det framställda. Representationen i 

medier ger alltså en ofullständig och subjektiv skildring av det framställda, och det är därför 

representation är en viktig aspekt att undersöka när man studerar medier. (Fagerström och 

Nilson 2008;30). I denna uppsats kommer denna definition av representation att användas för 

att undersöka hur framställningen av de fyra huvudkaraktärerna konstrueras.   
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6.4. Performativitet 

Judith Butler (2010) använder begreppet performativitet för att beskriva hur en förståelse av 

genus skapas. Genusbegreppets performativitet handlar dels om hur förväntningar på genusets 

natur själva producerar det fenomen som förväntas, det vill säga hur de egenskaper som genus 

innehar är konstruktioner baserade på de förväntade egenskaperna. Att genus är performativt 

innebär också att det konstrueras genom upprepade handlingar, baserade på de förväntningar 

som finns på genusets natur, och därför är en effekt av ett naturaliserat sätt att handla. (Butler 

2010;xv). Handlingarna producerar ett intryck av en inre kärna eller innehåll i 

genusbegreppet, men producerar det endast på ytan. Den genusbestämda kroppen har därför 

ingen betingad essens, utan konstrueras genom de performativa handlingarna. Den illusion av 

en inre kärna av egenskaper i genusbegreppet som de performativa handlingarna konstruerar 

producerar en diskurs för en grundläggande och stabil genusidentitet. (Butler 2010;185-186). 

   Butlers performativitetsbegrepp kommer i uppsatsen att användas för att undersöka hur 

kvinnliga identiteter i materialet konstrueras genom performativa handlingar, och om några 

bestämda genuskonstruktioner uppenbaras genom dessa identiteter. Uppsatsen kommer även 

att undersöka om materialet innehåller någon motsättning mot de genuskonstruktioner som 

framkommer, och vad detta innebär för konstruerandet av genusidentiteter i materialet.  

 

 

7. TIDIGARE FORSKNING 

 I Gender and the media (2007) skriver Rosalind Gill om Sex and the City i en analys av 

genusrepresentationen i serien. Gill beskriver hur Sex and the City innehåller dolda element 

av en motreaktion mot den feministiska strävan, då ett lovprisande av singellivet och av 

sexuell frihet döljer huvudkaraktärernas egentliga begär, den traditionella, kvinnliga önskan 

att hitta ”den rätta mannen”.  Gill argumenterar för att Sex and the City endast på ytan skildrar 

en jämlik representation mellan män och kvinnor, då kvinnorna skenbart ges en frihet att välja 

hur de vill leva, och då väljer att återuppta den traditionella kvinnligheten. På så vis framstår 

den gamla representationen av kvinnor som ny, och de traditionella representationerna döljs 

genom kvinnornas deltagande i skapandet av representationen. (Gill 2007;242-243).  

   Kim Akass och Janet McCabe skriver i Reading Sex and the City (2004) om hur Sex and the 

City avbildar en grupp kvinnor som var för sig representerar olika arketyper av modern 

kvinnlighet. I boken citerar de skådespelerskan Kristin Davis, som spelar karaktären Charlotte 

i Sex and the City. Davis säger att hon ”älskar att vi fyra [Charlotte, Carrie, Samantha, 

Miranda, eg.anm] är så olika, att vi kan visa upp en mångfald av alternativ utan att säga att det 
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ena är rätt och det andra är fel”. På så vis, menar Akass och McCabe, erbjuder Sex and the 

City fyra olika feministiska perspektiv på kvinnors liv idag. (Akass och McCabe 2004;66-67).  

 

 

8. METOD 

Analysen av de två valda avsnitten ur Sex and the City kommer att utgå från en metod för 

analys av TV-program ur boken How to Study Television (1995) av Keith Selby och Ron 

Cowdery, med fokus på begreppen narrativ och konstruktion. Den narrativa analysen kommer 

även att utgå från narratologiska begrepp ur boken Medier och kultur (1996) av Kirsten 

Drotner (m.fl.).  

   Metoden för analys av TV-program som beskrivs i How to Study Television (1995) är 

anpassad för att studera enskilda avsnitt av ett program, vilket passar detta arbetes 

materialavgränsning och syfte väl. Att analysera materialet med utgångspunkt i dess narrativ 

och konstruktion är också lämpligt för uppsatsens syfte och frågeställningar, eftersom en 

sådan analys i kombination med den teoretiska ramen kan visa på hur identiteter skapas i 

förhållande till berättelsens uppbyggnad och dess visuella konstruktioner.  

 

8.1. Narrativ analys 

Syftet med den narrativa analysen är visa hur berättelsens struktur ser ut, och att skapa en 

förståelse för den mening och innebörd som medietextens olika lager av berättelser, trådar av 

narrativet, innehåller. I How to Study Television (1995) anges en metod för narrativ analys i 

tre steg. I det första steget beskrivs det som sker i narrativet, dess huvudelement som utgör 

berättelsen. I nästa steg tolkas narrativets explicita meningsinnehåll och innebörder, 

exempelvis centrala teman. Det tredje steget innebär att finna narrativets implicita 

meningsinnehåll genom att relatera narrativet till samhälleliga värderingar, exempelvis kring 

roller för män respektive kvinnor, och skapa en förståelse för varför narrativet ser ut som det 

gör. (Selby och Cowdery 1995;30-34). 

   Med hjälp av två begrepp ur boken Medier och kultur (1996) kan den narrativa analysen 

även visa hur de karaktärer som förekommer i berättelsen framställs och vilken plats de har i 

narrativet. Boken skiljer mellan platta och runda karaktärer. Platta karaktärer har endast ett 

fåtal egenskaper och finns för att fylla en funktion i narrativet, och de förändras inte genom 

berättelsens gång. Runda karaktärer är däremot sammansatta av många olika egenskaper, som 

till och med kan motsäga varandra, vilket gör dem mer oförutsägbara och levande än de platta 

karaktärerna. (Drotner m.fl. 1996;254).  
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8.2. Analys av konstruktioner 

Att undersöka konstruktioner i det valda materialet ger en möjlighet att rekonstruera de koder 

som finns inbyggda i medietexten, i exempelvis kläder och kroppsspråk. I How to Study 

Television (1995) används begreppet mise-en-scène, som innebär de aspekter av TV-

programmets konstruktion som har lånats från teaterns värld. I denna uppsats kommer 

begreppen klädkoder och icke-verbal kommunikation att användas. Beroende på hur dessa 

koder av mise-en-scène används skapas olika effekter i medietexten, och det är dessa effekter 

som studiet av en medietexts konstruktion ska visa på. (Selby och Cowdery 1995;13-16). I 

denna uppsats kommer analysen av konstruktioner i materialet att användas för att undersöka 

hur olika aspekter av mise-en-scène används för att konstruera identitet.  

 

8.3. Metodbeskrivning  

Metoden som beskrivs i How to Study Television (1995) kan delas upp i olika steg, och inleds 

med en förberedelse där avsnittet som ska analyseras delas upp i mer lätthanterliga sekvenser, 

som sedan kan analyseras separat. Därefter följer en övergripande analys av materialet. Först 

identifieras generella mönster eller strukturer i det hela avsnittet, exempelvis teman eller olika 

”trådar” av historien som förekommer, det vill säga de olika parallella historierna inom vilka 

avsnittets övergripande mönster och strukturer utvecklas. Efter det analyseras de olika 

sekvenserna separat, med utgångspunkt i begreppen narrativ och konstruktion. Den första 

sekvens som analyseras ska vara avsnittets öppningsscen eller, om denna inte är användbar, 

en sekvens i avsnittets början i vilket en eller två av programmets huvudkaraktärer 

förekommer. Därefter analyseras fler sekvenser, för att skapa en sammanhängande bild av det 

valda avsnittet och för att följa de mönster och strukturer som identifierades i analysen av det 

hela avsnittet. Den övergripande analysen av materialet avslutas med att resultatet från 

analyserna av de enskilda sekvenserna samlas ihop, för att säkerhetsställa att de ger en 

tillräckligt sammansatt bild av det analyserade avsnittet. Hela avsnittet analyseras samtidigt 

utifrån de genomförda sekvensanalyserna, för att föra ihop dem till en helhet. (Selby och 

Cowdery 1995;70-91).  

 

8.4. Analysschema  

Steg 1:  

Arbetet inleds med att de valda avsnitten delas upp i mindre sekvenser. En sammanfattning av 

varje enskild sekvens skrivs ned som stöd för den fortsatta analysen.  
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Steg 2: 

En övergripande analys av materialet I.  

 Finns det några generella mönster eller strukturer som är genomgående i avsnittet?  

 Innehåller avsnittet särskilda teman eller olika parallella historier inom ramen för 

avsnittets mönster och strukturer?  

 

 Steg 3:  

Några av sekvenserna analyseras separat med fokus på narrativ och konstruktion. För varje 

sekvens ska följande steg praktiseras:  

 Narrativ analys i tre steg. Analysera sekvensens huvudelement, explicita 

meningsinnehåll och implicita meningsinnehåll.  

 Hur framställs karaktärerna i sekvensen, är de platta eller runda?  

 Analys av sekvensens olika aspekter av mise-en-scène:  

– Klädkoder – vilken betydelse har kläder och andra visuella attribut, exempelvis smink och 

frisyr, i sekvensen? Vilken betydelse har klädkoderna för skapandet av identiteter?  

– Icke-verbal kommunikation – hur kan karaktärernas kroppsspråk, exempelvis gester, 

hållning och blickar, tolkas?  

 

Steg 4:  

En övergripande analys av materialet II.  

 Resultatet från analyserna av de enskilda sekvenserna samlas ihop 

 En analys av avsnittet som helhet, med utgångspunkt i de analyserade sekvenserna, 

görs.  

 

När de fyra stegen är genomförda på de två avsnitten som utgör uppsatsens material ska en 

jämförande analys mellan de två avsnitten göras. Under alla steg i analysschemat kommer 

begrepp från uppsatsens teoretiska ramar att tillämpas i kombination med en undersökning av 

materialets narrativ och konstruktion, för att besvara uppsatsens frågeställningar.  

   Analysen som genomförs enligt analysschemat kommer endast att utgöra råmaterialet för 

uppsatsen. I uppsatsen kommer inte all data som framkommer genom detta analysschema att 

redovisas, utan endast det som är relevant för uppsatsens syfte och frågeställningar. Det 

fullständiga analysschemat bifogas i form av en bilaga.  

 

 



14 

 

9. ANALYS 

 

9.1. Analys av Sex and the City 

9.1.1. ”No, I mean, without feeling” 

Det övergripande temat i avsnittet Sex and the City är skillnaden mellan män och kvinnors 

inställning till sex, kärlek och relationer, och en åtskillnad mellan en romantisk och en cynisk 

syn på kärlek respektive sex. Detta beläggs främst genom att detta tema är ämnet för den 

kolumn som Carrie Bradshaw skriver, men också genom vissa signifikanta scener.  

   I en scen i avsnittet sitter de fyra huvudkaraktärerna Carrie, Charlotte, Samantha och 

Miranda på en restaurang för att fira Mirandas födelsedag. Samantha säger att framgångsrika 

kvinnor i New York bara har två val; antingen att slå huvudet i väggen och försöka hitta ett 

förhållande eller att strunta i det och gå ut och ha sex som en man. Charlotte förstår inte vad 

hon menar med sitt påstående, och Samantha förklarar att ha sex som en man är att ha sex 

utan känslor. Detta citat, som bildar utgångspunkten för det övergripande temat i resten av 

avsnittet, visar både på hur de fyra huvudkaraktärernas individuella identiteter markeras, och 

hur en identifikationsgemenskap baserad på genus skapas i avsnittet.  

   Denna identifikationsgemenskap bygger på en åtskillnad mellan män och kvinnor, framför 

allt när det gäller deras respektive inställning till sex. Samanthas replik åtföljs av en livlig 

diskussion om män, sex och romantik, och genom denna diskussion sker en skarp andrefiering 

av män av de fyra kvinnliga huvudkaraktärerna. Männens beteende och egenskaper ställs i 

kontrast till kvinnornas beteende och egenskaper, och framför allt till kvinnornas 

förväntningar på männen, och på så vis skapas en uppdelning mellan ”vi”, kvinnorna, och ”de 

andra”, männen. Samanthas citat om att ha sex som en man visar allra tydligast på den 

åtskillnad mellan män och kvinnor som görs, då hon menar att män generellt har sex utan 

känslor och kvinnor med känslor. På så vis skapas en identitetsordning baserad på kön, kvinna 

respektive man, en identifikationsprocess som automatiskt delar in Carrie, Charlotte, 

Samantha och Miranda i en gemensam identitet i form av kvinnor. (Fornäs 1995;239-241).  

   Men Samanthas citat öppnar också upp för en tudelning av den kvinnliga identitet som 

markeras i scenen. Utgångspunkten för den kollektiva identitet som identitetsgemenskapen 

”kvinna” bildar i scenen är att kvinnor blandar in känslor i sexuella relationer, och att kvinnor 

har en mer traditionell och romantisk syn på sex och kärlek än män. Men diskussionen mellan 

de fyra vännerna på restaurangen visar också på en annan kvinnlig identitet, som har anammat 

de egenskaper som den manliga identitetsordningen genom den andrefiering av män som sker 

i scenen har tilldelats.  Samanthas replik visar att hon identifierar sig med en grupp kvinnor 
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som hon kallar ”framgångsrika affärskvinnor”, vilket också är en kollektiv identitet som 

Samantha upplever sig vara en del av (Olausson 2009:143). Samantha förklarar att kvinnor 

för första gången i historien har lika mycket pengar och makt som män, samt förmånen att 

behandla män som sexobjekt, precis som män behandlat kvinnor som sexobjekt. Detta antyder 

en förändrad syn på sex och kärlek hos kvinnor, som strider mot de egenskaper som den 

kvinnliga identitetsgemenskapen som tidigare uttrycktes besitter. Samantha ser hur kvinnor 

får samma ekonomiska möjligheter och rättigheter som männen, och anser att kvinnor även 

bör börja agera enligt den manliga identitetsordning som uttrycks i scenen. Det tydligaste 

exemplet hon ger är att kvinnor bör anamma det ”manliga” sättet att ha sex på, utan att blanda 

in sina känslor i den sexuella relationen. Scenen visar på en rörlighet i den kvinnliga 

identiteten som går ifrån de klassiska egenskaperna för identitetsgemenskapen. Den kollektiva 

identiteten som att vara kvinna utgör har också utrymme för andra 

identifikationsgemenskaper, som den av ”framgångsrika affärskvinnor” som Samantha 

identifierar sig med.  

   Senare i avsnittet ska Carrie, som underlag för den kolumn hon skriver, utföra ett 

experiment på temat kvinnor som har sex som män. Hon vill undersöka om det är möjligt för 

henne, som kvinna, att ha en sexuell relation utan att blanda in känslor, och väljer att göra det 

med en man vid namn Kurt Harrington som hon varit tillsammans med, och som även sårat 

henne, flera gånger tidigare.  Carrie kommer hem till Kurt och de har sex, men istället för att 

tillfredsställa honom säger hon att hon måste tillbaka till jobbet, och lämnar honom utan att 

bry sig om hans invändningar. Den första tiden efter sitt experiment känner hon sig stark och 

självsäker, och tycker sig ha lyckats i sitt försök att ha sex utan känslor, ”som en man”. Men 

kvällen efter deras möte är hon ute på en nattklubb och träffar återigen Kurt Harrington. Han 

säger först att han blev förbannad när hon bara lämnade honom dagen innan, och Carries 

ansiktsuttryck antyder att hon, vilket hennes tonfall insinuerar, inte alls är förvånad utan 

snarare belåten över hans reaktion, en reaktion som skulle ha visat att han bryr sig om vad hon 

gör. Men i nästa stund säger Kurt att han är glad över att Carrie äntligen har förstått vilken 

sorts relation han vill ha, så att de kan ha sex utan förpliktelser. Carrie låtsas vara lika nöjd 

med den överenskommelsen som Kurt är, men hennes stelnade ansiktsuttryck avslöjar att hon 

är besviken över Kurts reaktion, och när Kurt går därifrån undrar Carrie för sig själv om alla 

män i hemlighet vill att deras kvinnor ska vara promiskuösa och utan känslor. Hon frågar sig 

varför hon inte känner att hon har kontroll, om hon nu verkligen har sex som en man.    

   Genom denna sekvens i avsnittet förstärks åtskillnaden mellan den kvinnliga och den 

manliga identitetsgemenskapen, och de egenskaper för kvinnligt respektive manligt som 
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tidigare uttryckts. Carries reaktion antyder att det för hennes del var mer känslor inblandade i 

hennes relation med Kurt än hon menat, och att hon helst hade velat att Kurt antingen inte 

accepterade hennes beteende, eller att han ville ha en traditionell, kärleksbaserad relation med 

henne. Carrie kan inte identifiera sig med de promiskuösa kvinnorna utan känslor som hon 

undrar om alla män egentligen söker, och förstärker därmed genusuppdelningen som 

konstruerades i och med Samanthas replik där män har sex utan känslor och kvinnor med 

känslor.  

    

9.1.2. ”She thought she had played the entire evening flawlessly”  

Charlotte går på en träff med Capote Duncan, enligt Carrie en av New Yorks mest åtråvärda 

och mest svåråtkomliga ungkarlar. När träffen går mot sitt slut frågar Capote Duncan om 

Charlotte vill följa med honom till hans lägenhet för att titta på en tavla han köpt. Charlotte 

säger att hon gärna skulle vilja, men att det börjar bli sent. Därpå förklarar Carries berättarröst 

hur Charlotte vill spela svårfångad, men samtidigt inte ville avsluta kvällen för abrupt. Hon 

säger därför till Capote att hon kan följa med honom för en kort stund.   

   Väl i Capote Duncans lägenhet säger Charlotte att hon måste stiga upp tidigt nästa dag, för 

att markera att hon inte kommer att stanna över natten och ha sex med Capote denna kväll. 

Carries berättarröst säger att Charlotte trodde att hon hade uppträtt felfritt under hela kvällen 

(”She thought she had played the entire evening flawlessly”).  

  Scenens avslutande citat visar hur Charlotte genom hela scenen agerar med performativa 

handlingar, enligt en mall för det beteende som hon anser förväntas av henne i form av 

kvinna. Hon var säker på att hon uppträtt felfritt under hela kvällen, eftersom hon spelat 

svåråtkomlig men ändå följt med Capote Duncan hem, låtit honom kyssa henne men dragit 

gränsen vid att stanna för natten. Den bild av kvinnlighet och ”felfritt uppträdande” som 

Charlotte agerar efter är alltså en konstruktion av hennes performativa handlingar, baserade på 

de förväntningar Charlotte har av denna bild. (Butler 2010;xv).  

   Charlottes performativa handlingar i denna scen konstruerar en bild av ett förväntat 

kvinnligt beteende, men visar också vem Charlotte är i relation till dessa handlingar, eftersom 

hon genom att agera som hon förväntar sig att en kvinna ska agera, skapar sin identitet som 

kvinna (Butler 2010;185-186). I denna scen framstår Charlotte som traditionell och 

konservativ i sin syn på sex, och som angelägen att följa de oskrivna regler som ryms innanför 

hennes idealiska, ”felfria uppträdande”, som är en performativ konstruktion för ett beteende 

som Charlotte konstruerar sin identitet enligt.  
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   När Charlotte inte vill stanna hos Capote Duncan åker han istället till nattklubben Chaos, 

vilket han förklarar med att han verkligen behöver ha sex samma kväll. I en senare scen i 

avsnittet kommer han tillbaka till lägenheten, men denna gång i sällskap med Samantha, som 

han träffat på nattklubben. Han säger till henne att han behöver stiga upp tidigt nästa morgon, 

så hon kan inte sova över, och Samantha svarar att det går bra eftersom hon också behöver 

stiga upp tidigt. Denna scen strider mot den genuskonstruktion som framkom i scenen med 

Charlotte och Capote Duncan, då Samantha inte agerar med samma performativa handlingar 

som Charlotte. Där Charlotte ansåg sig handla felfritt genom att inte ha sex med Capote på 

deras första träff, och därigenom skapade en performativ mall för kvinnlighet, bryter 

Samantha mot den konstruktionen av kvinnlighet och accepterar en sexuell relation med 

Capote som bara varar den natten.  

   Charlottes performativa handlingar och Samanthas brytning med dessa är en viktig aspekt i 

konstruerandet av deras respektive identiteter, genom att visa vilka genuskonstruktioner de 

väljer att följa respektive inte följa.  Charlotte agerar enligt vad hon anser är ett felfritt 

uppträdande för kvinnor, medan Samanthas beteende i scenen visar att hon inte alls bekymrar 

sig om att följa diskursen för den kvinnliga genusidentiteten som uttrycks genom Charlottes 

performativa handlingar (Butler 2010;185-186). Hennes beteende liknar istället Capote 

Duncan, mannens beteende, då de båda är ute efter en kort sexuell relation utan efterföljande 

förpliktelser. Den identitet som konstrueras hos karaktären Samantha i denna scen följer alltså 

det mönster som uttryckts i resten av avsnittet, och som av Samantha själv beskrivs som att 

hon ”har sex som en man”.  

    

9.1.3. “Another thirty-something birthday with a group of unmarried female friends” 

9.1.3.1. Födelsedagsmiddagen 

Under Mirandas födelsedagsmiddag formas Carrie, Charlotte, Samantha och Mirandas 

identiteter till stor del i relation till varandra, och till det övergripande temat om olika 

inställningar till sex och kärlek som introduceras i scenen. Samantha berättar om en man som 

hon träffade som hon efter att ha haft sex med bara glömde, och detta i kombination med 

hennes första replik om att ha sex som en man implicerar hennes sexuella frigjordhet och 

frispråkighet. Hon ser på män som sexobjekt, och lägger inga känslor i de sexuella relationer 

hon ingår, vilket hon explicit uttrycker då hon inte hyser någon tveksamhet inför att prata 

öppet om sex. Genom gester och ansiktsuttryck, aspekter av den icke-verbala 

kommunikationen i scenen, visar hon också var hon står i förhållande till de andra 

karaktärernas ståndpunkter. Exempelvis himlar hon blaserat med ögonen när Carrie 
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efterfrågar romantik, samtidigt som hon frågar vem som behöver det, vilket förtydligar hennes 

oromantiska och känslobefriade relation till sex och relationer.  

   När Samantha berättat om mannen som hon efter att haft sex med sedan glömde frågar 

Charlotte på ett medömkande sätt, vilket också framgår av hennes icke-verbala 

kommunikation då hon anlägger en bekymrad min och försiktigt sträcker handen mot 

Samantha, om det inte bara var för att han inte ringde henne efteråt. Hon kan inte förstå 

Samanthas känslobefriade syn på sex och hennes egen inställning är att alla kvinnor blandar 

in känslor i sexuella relationer. Därför antar hon först att Samantha inte alls glömde bort 

mannen omedvetet, utan för att skydda sina egna känslor som annars skulle bli sårade. Senare 

i sekvensen frågar hon förfärat sina vänner om de verkligen menar att man ska ge upp 

kärleken, och när vännerna talar om romantik och romantiska gester visar Charlotte genom 

sin min, ett uppskattande och drömmande ansiktsuttryck, att det är precis det hon söker i 

relationen till en man. Charlotte framstår genom denna sekvens som konservativ i sin syn på 

manligt och kvinnligt, då hon anser att alla kvinnor blandar in känslor i sexuella relationer och 

att män ska stå för de romantiska idealen i en relation. Hon är inte frispråkig som Samantha, 

och kan inte acceptera konceptet med kvinnor som har sex som män. 

   Sekvensen på restaurangen visar att Miranda har en liknande inställning till män, sex och 

kärlek som Samantha, men att hon är betydligt mer cynisk ställd både till den romantiska 

kärleken och till den känslobefriade sexuella relationen, och inte har samma positiva, 

njutningsbetonade inställning till sex som Samantha har. Hennes uppfattning om män är 

negativ och misstrogen, vilket framgår av att hon säger att män å ena sidan inte vill vara i ett 

förhållande, men å andra sidan inte gillar när en kvinna bara vill ha dem för sex, och då inte 

presterar som de borde.  

   När samtalet på restaurangen kommer in på ämnet romantik berättar Miranda om en man 

som hon gick ut med och som hon hade en bra sexuell relation med, men som ville läsa poesi, 

gå ut och äta och prata med henne. Charlotte visar genom sitt minspel hur mycket hon skulle 

ha uppskattat dessa gester, men Miranda visar en stark aversion mot mannen och hans 

beteende och säger att han inte ens borde ha försökt. Hon vill inte ha någon romantik i sina 

relationer, och hennes berättelse förstärker intrycket av att hennes inställning till sex och 

relationer är samstämmigt med Samanthas koncept om kvinnor som har sex som män. Detta 

förstärks ytterligare när de fyra vännerna börjar prata om filmen The Last Seduction, och 

Miranda berättar om och illustrerar hur huvudrollsinnehavaren Linda Fiorentino har sex med 

en man mot ett staket. Samantha kompletterar hennes redogörelse genom att konstatera att 

filmens karaktär aldrig ångrade vad hon gjort efteråt.  Det är tydligt att både Miranda och 
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Samantha ser upp till filmens kvinnliga karaktär och hennes sätt att hantera sexuella 

relationer, vilket återspeglar deras egen inställning till sex och män. Som en markering av de 

skiljda åsikterna säger dock Charlotte att hon ”hatade den filmen”, något som ytterligare 

markerar hennes traditionella och romantiska syn på sex, kärlek och relationer.  

   Fram till och med sekvensen som utspelar sig på Mirandas födelsedagsmiddag är Samantha, 

Miranda och Charlotte fortfarande relativt platta karaktärer, vars identiteter och individuella 

karaktärsdrag framför allt framställs i relation till det övergripande temat då de får 

representera två olika ståndpunkter när det gäller den känslobetonade kontra det 

känslobefriade sexuella relationen.  De har sina fasta roller, Charlotte som traditionell 

romantiker, Samantha som sexuellt frigjord och Miranda som cyniker, och deras 

karaktärsdrag rör sig ständigt inom dessa roller.  

   Carrie är den karaktär vars identitet i scenen tydligast levandegörs, framför allt genom att 

hon i diskussionen aldrig väljer mellan den romantiska och den cyniska syn på sex och kärlek 

som hela avsnittet kretsar kring. Istället behåller hon en oförutsägbar och trovärdig 

ambivalens, vilket gör att hennes karaktärsdrag har ett större utrymme att röra sig inom. Hon 

lyssnar mer än hon talar, och när hon talar är hon framför allt den som för samtalet framåt 

med frågor som ”Är vi verkligen så cyniska? Romantiken då?”, en fråga som blir 

utgångspunkten för den diskussion om romantik som sedan följer. Hennes uppskattande och 

roade ansiktsuttryck när Miranda och Samantha berättar om sina sexuella upplevelser och 

känslobefriade inställning till sex och män antyder att denna fråga inte syftar till att ifrågasätta 

deras inställning, utan endast att gräva djupare i den och ta reda på mer om båda respektive 

inställningar. Hon säger dock, när Charlotte upprört frågar om det är meningen att de ska 

behöva ge upp kärleken, att hon är säker på att både Samantha och Miranda en dag kommer 

att hitta den rätta mannen, och att deras cyniska och känslobefriade inställning då genast 

kommer att försvinna. Detta antyder att hon ändå inte helt kan tro på Samanthas koncept om 

kvinnor som har sex som män, och att hon tror att i slutändan är det den traditionella, 

kärleksbaserade relationen som de alla kommer att söka upp och hamna i.  

 

9.1.3.2. Det övriga avsnittet 

Sex and the City är uppbyggt av fyra narrativa trådar för respektive kvinnlig huvudkaraktär, 

och de individuella identitetsmarkeringar som konstrueras i sekvensen på restaurangen följer 

dessa trådar i resten av avsnittet. I avsnittets början intervjuas några av Carries manliga och 

kvinnliga vänner, däribland Charlotte och Miranda, om relationen mellan män och kvinnor 

och svårigheten att hitta en partner. Miranda fokuserar på ålder, och antyder att det är svårare 
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att hitta en partner ju äldre man blir. Samtidigt säger hon att man i trettiofemårsåldern börjar 

undra varför man ska nöja sig med det som finns tillgängligt. Detta indikerar att Miranda är 

mycket medveten om sin ålder och anser att den påverkar hennes möjligheter att träffa en man 

genom att göra henne dels mindre attraktiv för män och dels mer kräsen själv. Precis som i 

sekvensen på restaurangen visar intervjusekvensen att Miranda är cynisk och skeptisk. Hon 

tror inte att män vill ha en kvinna över trettiofem, men säger sig samtidigt själv vara kräsen på 

grund av sin ålder och nöjer sig inte med de män som finns tillgängliga.  

  Samma mönster upprepas under Mirandas träff med Carries vän Skipper Johnston i en 

senare sekvens i avsnittet. Miranda och Skipper träffas på nattklubben Chaos, och det första 

Miranda kommenterar är att alla kvinnor på klubben, utom hon själv, är väldigt smala och ser 

ut som fotomodeller. Skipper säger att även människor som inte är vackra kan vara intressanta 

människor, vilket Miranda tolkar som att han tycker att hon inte är vacker. Hon frågar om han 

menar att kvinnor bara kan vara antingen eller, vackra eller intressanta, och den nervösa 

Skipper trasslar till det för sig själv när han försöker förklara vad han menade. I denna 

sekvens är Miranda sarkastisk och hård mot den osäkra Skipper, och visar ett starkt ointresse 

gentemot honom, samtidigt som hon kritiserar mäns syn på kvinnor och själv uttrycker en 

osäkerhet kring sitt utseende. Hon framstår som extremt självständig, och stöter bort män, 

men vill inte tillstå det utan fokuserar på att männen gör fel.  

   När Miranda och Skippers träff går mot sitt slut visar Miranda att hon inte kommer att vilja 

träffa Skipper mer. När hon börjar gå därifrån griper Skipper tag i henne och drar tillbaka 

henne, och då börjar de kyssas. Carries berättarröst säger att Miranda visserligen tyckte att 

Skipper var en alldeles för snäll man, men att hon var villig att förbise ett fel. Detta förstärker 

intrycket av att Miranda är mycket kräsen, men samtidigt orolig för att inte träffa någon på 

grund av sin ålder.  

   Framställningen av Charlottes identitet följer i sekvensen där hon är hemma hos Capote 

Duncan det mönster som framträdde i sekvensen på restaurangen. Charlotte har en traditionell 

och konservativ syn på kvinnligt respektive manligt beteende och sexuella relationer. I 

intervjuerna i avsnittets början kompletteras också framställningen av Charlotte med en aspekt 

som inte får lika mycket utrymme i resten av avsnittet.  

   När Charlotte pratar om svårigheten med att finna en man säger hon att de flesta män känner 

sig hotade av framgångsrika kvinnor. Charlotte själv tillhör den kategorin, då hon är en 

framstående konsthandlare, och intervjuscenen med henne är inspelad på hennes arbetsplats 

vilket förstärker detta intryck. Det är en viktig aspekt av framställningen av Charlottes 

identitet, men senare under avsnittet har den inget utrymme. Förklaringen till detta kommer i 
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hennes efterföljande replik, då hon säger att om en kvinna vill ha en av dessa män måste hon 

”hålla tyst och spela efter reglerna”. I resten av avsnittet är det alltså detta som Charlotte gör. 

Hon håller tyst om sin framgångsrika karriär för att mannen hon träffar inte ska känna sig 

hotad, och därmed fortsätter hon att agera med performativa handlingar på det sätt hon anser 

är förväntat av henne som kvinna. Charlottes handlingar skapar en framställning av henne 

som konservativ, blyg och lätt underdånig mannen, trots att hon har en egen lyckad karriär 

och är mycket självständig.  

   I de sekvenser i avsnittet där Samantha förekommer förstärks bilden av hennes sexuella 

frigjordhet, men framför allt skapas en framställning av hennes orubbliga självförtroende och 

självsäkerhet. Till skillnad från Charlotte är Samantha inte rädd att framstå som en stark 

kvinna, och i en sekvens som utspelar sig på nattklubben Chaos visar hon att hon tar initiativ 

när det gäller att träffa män, och att hon ser det som självklart att män är intresserade av 

henne. Hon ser en man som hon vet är framgångsrik och som hon själv uttrycker det ”bara 

brukar gå ut med fotomodeller”. Trots detta tvivlar hon inte på att hon har en chans på honom, 

eftersom hon enligt sig själv ser lika bra ut som en modell, och dessutom äger ett eget företag. 

Samantha har ett extremt gott självförtroende, som härstammar dels från att hon vet att hon är 

vacker, och dels från hennes självsäkerhet som framgångsrik karriärkvinna. Det är en viktig 

aspekt av hennes identitet som hon gärna talar om, till skillnad från Charlotte. Hennes 

självsäkerhet i relationen till män härstammar också från att hon efterlever sitt eget koncept 

som går ut på att ha sex utan att blanda in känslor, vilket gör att hon aldrig riskerar att få sina 

känslor sårade.  

   Den ambivalens och osäkerhet som Carrie uppvisade i sekvensen på restaurangen, där hon 

aldrig valde mellan den känslobefriade och den känslobetonade synen på relationer och sex, 

upprätthålls genom resten av avsnittet, framför allt genom hennes agerande i relation till 

männen i avsnittet. Carrie bestämmer sig för att testa om det är möjligt att som Samantha 

säger som kvinna ha sex som en man, utan känslor, och hennes mål med detta är att uppnå 

kontroll och få makten i relationer med män. Men hennes experiment med Kurt Harrington 

ger henne inte den kontroll hon hoppats på. Trots att det var just en sexuell relation utan 

förpliktelser hennes experiment gick ut på att uppnå blir hon illa till mods när Kurt uttrycker 

det rakt ut, och hennes reaktion när han uttrycker glädje över att de kan ha den sortens relation 

antyder att hon trots allt blandade in sina känslor i relationen.  

   I avsnittet möter Carrie även en annan man, som hon ger smeknamnet Mr. Big och som 

också formar framställningen av hennes identitet. I sekvensen som utspelar sig efter att Carrie 

haft sex med Kurt Harrington går hon på en gata och stöter ihop en man, vilket föranleder att 
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hon tappar sin väska och allt innehåll åker ut.  Hon får då hjälp av en annan man som kommer 

fram och plockar upp några av hennes saker. Carrie konstaterar för sig själv att mannen är 

väldigt stilig och att han inte bär någon vigselring. I nästa stund tillägger hon att han också vet 

att hon bär med sig ett stort förråd av kondomer i sin väska, eftersom det är just dem som han 

har plockat upp från gatan och räcker över till henne. När hon går därifrån vänder hon sig om, 

och mannen vinkar åt henne. Carrie rättar nervöst till sin klänning och är samtidigt nära att 

snubbla på sina höga klackar.   

   Denna sekvens innehåller en första antydan till att Carrie inte är så i kontroll i relationen till 

män som hon försökte göra gällande efter att ha haft sex med Kurt Harrington. Den okände 

mannen på gatan gör henne osäker, vilket framför allt tydliggörs av att hon ordnar med sina 

kläder och nervöst snubblar på sina klackar när hon går ifrån honom. Att hon också hinner 

notera att mannen ser bra ut och inte är gift, och bryr sig om att han sett hennes väskinnehåll, 

visar att hon inte är helt ointresserad av vad män tycker om henne. 

   I en senare sekvens, på nattklubben Chaos, ser Carrie mannen helt flyktigt, och ger honom 

då det smeknamn som han sedan blir kallad vid (”Mr. Big”). Deras tredje möte sker under 

samma kväll, då Carrie ensam ska hem från nattklubben. Hon hittar ingen taxi och erbjuds 

därför skjuts hem av Mr. Big.  I bilen frågar han vad Carrie arbetar med, och hon berättar om 

sin kolumn och om ämnet för veckan, om kvinnor som har sex som män, utan känslor. Mr. 

Big säger då att hon inte är sådan, och inte han heller. I en lätt raljerande ton frågar Carrie vad 

det är för fel på honom, men då skrattar Mr. Big och säger att han förstår att hon aldrig har 

varit kär. Carrie känner det plötsligt som att hon tappar andan, som efter ett hårt fall, och hon 

känner en oro och en olust, något som antyder att Mr. Bigs ord berör henne djupare än hon 

hade velat. 

   Genom hela sekvensen i bilen har Mr. Big ett lugnt och avslappnat kroppsspråk, som 

signalerar självsäkerhet och trygghet. Carrie däremot gestikulerar vilt, och sticker ofta ut 

hakan vilket ger intrycket av att hon är utmanande och trotsig, som om hon försöker försvara 

sig. När Mr. Big för in ämnet kärlek i samtalet stelnar dock hennes ansiktsuttryck och hon ser 

ut att känna obehag. I denna sekvens försöker Carrie upprätthålla den kontroll hon tidigare i 

avsnittet försökt vinna, men när hon möter en man som inte är rädd för att blotta inre känslor 

framträder hennes osäkerhet och hon upplever hur hon tappar kontrollen.  
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9.1.4. ”But you’re not like that” 

Genom den utförda analysen framkommer två olika representationer av kvinnor i avsnittet. 

Representationerna är knutna till temat om känslobefriade eller känslobetonade relationer, och 

är också de ramar inom vilka de fyra huvudkaraktärernas identiteter konstrueras i avsnittet. 

   Den ena representationen av kvinnor formas av det begrepp som Samantha introducerar, 

som handlar om kvinnor som har sex ”som män”, utan att blanda in känslor. Samantha är det 

främsta exemplet på denna representation i avsnittet, då hon alltid praktiserar den 

känslobefriade sexuella relationen. Den representation av kvinnan som Samantha i avsnittet är 

ett exempel på går ut på att överföra de egenskaper som representationen av män innehåller, 

och som innebär att ha sex utan känslor, till kvinnor.  

   Carries sexuella experiment med Kurt Harrington är det andra exemplet på denna 

representation av kvinnor i avsnittet, då hon försöker ha sex utan känslor för att på så sätt få 

kontroll i relationen till Kurt. Men till skillnad från Samantha är Carrie inte fullt ut ett 

exempel på en kvinna som har ”sex som en man”, vilket öppnar ett utrymme för en annan 

representation av kvinnor. Denna representation utgår från den påstådda skillnad mellan män 

och kvinnors syn på sexuella relationer som begreppet om kvinnor som har sex som män 

bildar, och som är en del av grundvalen i hela avsnittet. Denna skillnad går ut på att män har 

sex utan känslor och kvinnor med känslor, och att kvinnor har en mer traditionell, romantisk 

och känslobetonad inställning till relationer och sex än män. Charlotte är det främsta exemplet 

på denna representation, då hon med sina performativa handlingar både efterlever och 

konstruerar ett kvinnoideal som utgår från kvinnan som den traditionella och 

känslofokuserade parten i relationen mellan män och kvinnor.  

   När Carrie i den sista sekvensen berättar för Mr. Big om konceptet att ha sex utan känslor 

säger han åt henne att hon inte är sådan (”But you’re not like that”). ”Sådan” är här den första 

representationen av kvinnor i avsnittet, och som innebär kvinnor som vill ha känslobefriade 

relationer. Enligt Mr. Big tillhör Carrie istället den andra gruppen av kvinnor som 

representeras i avsnittet, de som blandar in känslor i sexuella relationer. Men denna sekvens 

ger också en brytning i den representation av män som tidigare i avsnittet konstruerats, och 

som går ut på att män har sex utan känslor. Mr. Big berättar för Carrie att han inte heller har 

känslobefriade sexuella relationer, och därmed följer han inte den rådande representationen av 

män i avsnittet utan konstruerar en ny representation, på samma vis som den kvinnliga 

identitetsordningen i avsnittet innehåller två olika representationer. Den manliga identitet som 

Mr. Big introducerar, som är känslobetonad, får Carrie ur fattningen eftersom den skiljer sig 

från den bild av män som både Carrie och hennes vänner fokuserat på genom hela avsnittet. 
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Representationerna av kvinnor består, precis som representationen av män, av motsatser till 

varandra som tar utgångspunkt i det övergripande temat om känslobefriade eller 

känslobetonade sexuella relationer.  

 

9.2. Analys av An American Girl in Paris (Part Deux) 

9.2.1. ” ”I had a life in New York” 

När An American Girl in Paris (Part Deux) börjar har Carrie varit i Paris tillsammans med 

Aleksandr Petrovsky i två veckor. I avsnittet avbildas hennes vardag i Paris som ensam och 

planlös, en lång väntan på Petrovsky som ständigt arbetar med den utställning han ska hålla 

på ett konstmuseum. Redan i avsnittets första sekvens blir det tydligt att Petrovsky åsidosätter 

Carrie, då de två samt Petrovskys före detta fru Juliette ska träffas och äta lunch tillsammans 

på en restaurang. Men när både Carrie och Juliette redan sitter på restaurangen och väntar på 

att Petrovsky ska komma ringer han och lämnar återbud, eftersom att han måste arbeta på 

museet.  

   Juliette är i sekvensen en platt karaktär, vars funktion är att illustrera hur Petrovsky låter 

konsten gå före sina relationer med andra människor, och hur han varit på samma sätt i 

tidigare förhållanden. Hon berättar att hon länge velat möta Carrie, men att Petrovsky ständigt 

säger att de ska träffas så snart hans utställning har öppnat. Hon är trött på att Petrovsky alltid 

skjuter upp saker och berättar hur hon när hon och Petrovsky var gifta tröttnade på att alltid 

komma i andra hand efter konsten. När Carrie berättar om sitt arbete, sin kolumn och den bok 

baserad på hennes kolumner som hon har gett ut, frågar Juliette förvånat om Petrovsky är 

bekväm med att hon arbetar. Carrie säger då att han är väldigt stöttande i hennes arbete. 

   I en kontext av övriga avsnitt blir det dock tydligt att det Carrie säger om sitt arbete inte är 

helt sanningsenligt, då hon har sagt upp sig från sitt arbete på tidningen och slutat skriva sina 

kolumner för att kunna följa med Petrovsky till Paris (Sex and the City, avsnitt 18, säsong 6). I 

det avsnitt där hon bestämmer sig för att följa med Petrovsky till Paris säger Miranda till 

Carrie att hon inte kan sluta skriva sin kolumn eftersom ”det är vem du är” (Sex and the City, 

avsnitt 18, säsong 6). Detta visar att Carries arbete med sin kolumn är en viktig aspekt av 

hennes identitet, och som Miranda uttrycker det en stor del av vem hon är, både för Carrie 

som en individuell karaktär och för seriens struktur, då de tidigare avsnitten av Sex and the 

City har ofta kretsat kring ämnet för Carries kolumn . När Carrie följer med Petrovsky till 

Paris får hon dock lämna denna del av sitt liv bakom sig, eftersom hennes karriär inte har 

något utrymme i hennes liv tillsammans med Petrovsky.  
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   Carrie lämnar inte enbart sitt arbete utan även sina vänner och vanor när hon flyttar från 

New York. I Paris håller hon dock på att hitta nya vänner, när hon i en sekvens besöker en 

bokhandel som säljer hennes bok, och där träffar två beundrare som bestämmer sig för att 

hålla en fest för henne.  När kvällen för festen kommer och Carrie har gjort sig i ordning för 

att gå upptäcker hon att Petrovsky, som ska till museet för att avtäcka sin utställning, mår 

dåligt. Han säger att han är på väg att få en panikattack, och berättar att han är rädd att museet 

ska se honom som förlegad.  Han ber Carrie att följa med honom till museet som stöd, och 

även om hon först säger att hon inte kan eftersom hon ska på sin fest går hon till slut med på 

att följa med honom. När de kommer till museet och Petrovsky möts av applåder och beröm 

glömmer han dock snart bort Carrie, och hon lämnas att ensam vänta på honom i museets 

vestibul. Efter en lång stund tröttnar hon och bestämmer sig för att ta sig till sin fest i alla fall, 

men när hon kommer fram till restaurangen där festen ska hållas är den redan slut och de som 

hade kunnat bli hennes nyfunna vänner har gått.  

   Dessa sekvenser visar hur Carrie utplånar sig själv och ger upp även det liv hon skulle 

kunna skapa för sig själv i Paris för Petrovskys skull. Carrie prioriterar det som är viktigt för 

honom framför det som är viktig för henne. Därmed skapas en uppdelning mellan hans och 

hennes liv, som kan relateras till traditionella värderingar kring hur kvinnor respektive män 

ska prioritera mellan sig själv och andra människor och relationer. Carrie ger upp sin karriär 

för att satsa på sitt förhållande till Petrovsky, medan han hela tiden prioriterar sitt arbete 

framför sitt förhållande till henne. Denna uppdelning iscensätts genom Carries performativa 

handlingar, då hon genom att ge upp sig själv upprättar denna skillnad. (Butler 2010;xv). 

   Till slut får Carrie nog av att alltid komma i andra hand, och hon berättar för Petrovsky hur 

ensam hon är i Paris och hur trött hon är på att komma i andra hand. Hon säger att i New York 

hade hon ett liv, ett jobb och vänner, och att hon inte gav upp allt det för att vandra på Paris 

gator ensam. Detta visar att hon trots att hon tidigare accepterat det och upprätthållit den 

ordningen med sina performativa handlingar inte är nöjd med att Petrovskys arbete alltid 

kommer först. Framför allt har hon insett att hon har gett upp det som konstituerar henne, 

hennes identitet, för ett liv som egentligen inte passar den hon är. Detta är en tydlig markering 

av Carries individuella identitet, och även de kollektiva identitetsgemenskaper som hon 

upplever sig tillhöra och som hennes identitet konstrueras i relation till. Carrie saknar sin 

identitet som journalist och författare, som New York-bo och som en del av den grupp av 

vänner som hon genom hela serien tillhört. På så vis sker framställningen av Carries identitet i 

avsnittet genom hennes kamp för att få behålla den, och hitta tillbaka till den. Carrie definierar 
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sig själv i kontrast till den undfallande och självutplånande person hon var tillsammans med 

Petrovsky.  

   Carrie beskriver för Petrovsky hur hon söker efter något som han inte kan ge henne, en 

kärlek, ”verklig, absurd, oläglig, uppslukande kärlek” mellan två personer som inte kan leva 

utan varandra, och förklarar att detta är den hon är. Därmed definierar hon även sig själv och 

sin identitet i enlighet med hennes längtan efter kärlek och i relation till en annan människa, 

som hon fortfarande söker efter.  

   På hotellrummet avslutar Carrie sitt förhållande med Petrovsky, och går ned till hotellets 

reception för att boka ett nytt rum åt sig själv. Där möter hon Mr. Big, som hon varit 

tillsammans med vid flera tillfällen i tidigare avsnitt, och som kommit till Paris för att träffa 

henne efter att ha fått en välsignelse från Samantha, Miranda och Charlotte, som alla 

misstänker att Carrie inte har det bra i Paris (Sex and the City, avsnitt 19, säsong 6). Mr. Big 

berättar för Carrie att han insett att hon är ”Den Enda” för honom, och Carrie ber honom att ta 

med henne hem till New York igen. Därmed följs det känslomässiga uppvaknande som 

Carries uppbrott från Petrovsky innebar av att hon finner den kärlek som hon sökt efter. När 

Carrie ber Big att ta med henne hem till New York ber hon honom att ta med henne hem till 

hennes gamla liv, det liv hon identifierar sig själv med, och det liv i vilket Mr. Big och inte 

Petrovsky har en plats. På så vis återknyter narrativets framställning av Carries identitet till 

det som tidigare berättats om att hon lämnade det som i serien konstituerar hennes identitet, 

som hennes arbete och vänner, bakom sig när hon flyttade till Paris.  I uppbrottet från 

Petrovsky och mötet med Mr. Big hittar hon tillbaka till sig själv, och bestämmer sig då för att 

åka tillbaka till New York där hon har sitt liv.  

 

9.2.2. “What you did, that is love” 

Den narrativa tråd av avsnittet som följer Miranda handlar framför allt om hennes relation till 

sin svärmor Mary och ett känslomässigt uppvaknande som sker inom denna relation. Under 

en middag hemma hos Miranda och Steve märker Steve att Mary beter sig märkligt, då hon 

inte känner igen sitt barnbarn Brady och inte vet vem Miranda är. Till en början tar Miranda 

inte hans oro på allvar, utan antyder att Mary bara har druckit för mycket öl. Steve tar dock 

med sig Mary till sjukhuset, där det visar sig att Mary har drabbats av en stroke och 

minnesförlust, något varken Steve eller Miranda märkt tidigare eftersom de träffar Mary så 

sällan. Steve vill att hans mor ska sova över hemma hos dem den natten, och han och Miranda 

åker till Marys lägenhet för att hämta hennes saker. De upptäcker då att Marys lägenhet är 

ostädad och nergången, något Steve inte märkt då Mary alltid stått nere på gatan och väntat på 
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honom när han kommit för att hämta henne. Steve vill anlita en sköterska som kan ta hand om 

Mary, men Miranda säger att Mary kan bo hemma hos dem.  

   Steve reagerar först med förvåning på Mirandas förslag, vilket antyder att han inte hade 

väntat sig det från henne. När han frågar om hon verkligen menar det säger hon att det är 

självklart, och frågar varför de annars har ett så stort hus som de har. Frågan ger intrycket av 

att hon anser sig behöva ursäkta sitt erbjudande om att låta Mary bo hos dem för att visa att 

det är mer av praktiska skäl än känslomässiga. Den icke-verbala kommunikationen från 

Mirandas sida, i form av hennes ansiktsuttryck med små nickar, leenden och lätt rynkade 

ögonbryn, visar också att hon känner en viss tveksamhet inför förslaget. 

   Dessa sekvenser visar hur Miranda misstror Mary och att hon har svårt för henne och 

hennes beteende. Att hon och Steve inte har märkt hur illa ställt det är med Mary visar också 

att de inte har ägnat henne någon uppmärksamhet och att hon inte varit en del av deras liv. Att 

låta Mary flytta in är en uppoffring för Miranda, vilket hon uttrycker genom att likna sitt hem 

vid en djurpark på grund av det kaos som Marys inflytt skapat.  

   I de följande sekvenserna förändras dock Mirandas relation till sin svärmor. När Charlotte är 

på besök en dag rymmer Mary, och Miranda får ge sig ut på New Yorks gator för att leta efter 

henne. Efter en lång stunds letande hittar hon till slut Mary vid ett par soptunnor, i vilka hon 

letar efter något att äta. Miranda hjälper Mary hem, och väl hemma häller hon upp ett bad åt 

henne och skrubbar henne på ryggen. Mirandas hushållerska Magda ser hur Miranda tar hand 

om Mary, och på kvällen kommer hon fram till Miranda och säger att det hon gjorde mot 

Mary, det var kärlek. Miranda blir tårögd men ber Magda att inte berätta något för Steve, för 

att inte göra honom upprörd.  

   Mirandas sekvenser visar hur hennes kärlek gentemot Mary sakta formas genom de 

händelser som utgör narrativets huvudelement, och hennes känslomässiga vandring i relation 

till Mary går från misstro och brist på engagemang till kärlek, ömhet och omtanke. Mirandas 

känslomässiga uppvaknande inleds när Mary försvinner, och hon inser att Mary är chanslös 

utan henne. När hon badar Mary visar hon att hon har släppt in henne i sitt liv, och hon ger 

uttryck för en ny ömhet och kärlek. Magdas reaktion på händelserna är signifikant, då den 

åskådliggör att det skett en förändring i Mirandas karaktär och att hon visar en kärlek som hon 

tidigare inte uppvisat. I avsnittets början är Miranda cynisk och misstroende, men genom sina 

handlingar gentemot Mary visar hon att hon också kan vara kärleksfull och osjälvisk, och att 

hennes liv är öppet för andra människor och framför allt hennes familj. På så vis konstrueras 

framställningen av hennes identitet i relation till Mary, och till den extrema situation som 

lockar fram nya sidor i hennes identitet.  
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9.2.3. ”If anyone knows how important sex is to a person, it’s me. Correction; was me”  

De sekvenser i avsnittet i vilka Samantha förekommer kretsar alla kring ett tema av hennes 

sexualitet samt hennes relation till sin pojkvän Smith. Samantha har drabbats av bröstcancer 

och genomgår kemoterapi, vilket har medfört att hennes sexlust har försvunnit.  Tidigt i 

avsnittet vill Smith prata om att han och Samantha inte har haft sex med varandra på länge. 

Sekvensen utspelar sig i en provhytt på en frisörsalong, där Samantha och Smith står och 

byter om tillsammans, och en frisör insinuerar att det måste vara första gången Samantha inte 

har sex med en man i provhytten. Denna sekvens ger ett intryck av att det skett en betydande 

förändring i Samanthas sexualitet.  

    Samantha avfärdar Smiths försök till samtal med att han ändå ska åka bort på en 

filminspelning och att hon inte har någon sexlust, och att det därför inte är någon mening att 

prata om det. Det ämne för avsnittet som Samanthas sexualitet utgör tas dock åter upp i nästa 

sekvens, när Smith packar för att åka på sin filminspelning. Samantha säger åt honom att han 

får ha sex med andra kvinnor om han vill, inte för att försöka stöta bort honom, utan för att 

behålla honom. Hon säger att om någon vet hur viktigt det är med sex så är, eller var, det hon, 

och utgår därmed från att det finns en risk för att Smith kommer att lämna henne om hon inte 

låter honom ha sex med andra. Eftersom Smith aldrig antytt att han skulle lämna henne på 

grund av detta kan det antas att denna syn snarare kommer från Samantha själv, och att hon 

skulle ha reagerat så om rollerna var omvända. Att Samantha kommer så ur balans när hennes 

sexlust försvinner markerar att hennes sexualitet är en viktig del av hennes identitet, och att 

hon nu har svårt att hitta sin position i relation till Smith och sitt förhållande till honom. 

   Smith säger att han inte vill ha sex med andra kvinnor, och att Samanthas sexlust kommer 

att komma tillbaka när hennes kropp har läkt. Han liknar det vid vintern och säger att bara för 

att träden är nakna betyder det inte att de är döda. Samantha tar honom inte på allvar utan är 

säker på att han kommer att ändra sig när han väl är på inspelningsplatsen. Men i en senare 

sekvens återkommer temat om vinter och vår när Smith från inspelningsplatsen skickar 

blommor till Samantha. Blommorna är vårlökar, och på en lapp har Smith skrivit att han 

längtar till våren. Detta berör Samantha och får henne att inse att Smith kanske har rätt, och 

hon ringer honom och ber honom att ändå inte ha sex med andra kvinnor.  

   Samanthas sexualitet är en viktig del av hennes identitet, men när hon inte längre kan 

definiera sitt förhållande utifrån sin sexualitet avslöjas också andra sidor av henne och hon 

utvecklas känslomässigt. När hennes sexlust, en stark identitetsmarkering försvinner blir hon 

först förvirrad och illa berörd. Hon känner inte igen sig själv, och har svårt att förstå Smith när 

han nekar till att anta erbjudandet om att ha sex med andra. Men när hon inser att Smith är 
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villig att vänta på henne, vilket på grund av hennes värderingar av sexualitet är en stor sak att 

göra för någon annan, inser hon också styrkan i hennes och Smiths relation.  

   I Samanthas sista sekvens kommer Smith hem till henne mitt i natten, trots att han 

egentligen ska vara på inspelningsplatsen, för att säga till henne att han älskar henne. Först 

blir Samantha förvånad, och hon frågar honom om han flugit tillbaka bara för att säga det. 

Men när Smith frågar om hon kan komma på en bättre anledning svarar hon nej, och samtidigt 

som hon börjar gråta säger hon att Smith betytt mer för henne än någon annan man hon 

någonsin känt. Denna sekvens visar tydligt hur Samantha förändras, och hur hon med Smith 

upplever en sorts förhållande som hon aldrig haft förut, vilket hon också explicit uttrycker. 

När Samantha, som tidigare tagit lätt på sin relation med Smith och uppmuntrat honom att 

vara med andra, börjar gråta blir det uppenbart att hon genomgått en känslomässig förändring, 

och det förstärker det narrativet berättar om hennes och Smiths förstärkta relation.  

   Den inställning till sex och till sin relation med Smith som Samantha uttrycker i början av 

avsnittet antyder att hon distanserar sig till Smith och inte vill att deras relation ska bli för 

nära eller för allvarlig, men genom avsnittet förändras hennes inställning och därmed hon 

själv. Samantha har en identitet, och ett värde, även utan sin sexualitet och det är detta som 

Smith i avsnittet visar henne.   

    

9.2.4.  “Stylish socialite couple opens up their […] home to the dumb, toothless yokels” 

Charlotte och hennes man Harry ska adoptera ett (ännu ofött) barn från ett amerikanskt par. I 

en tidig sekvens pratar Charlotte med sin vän Anthony om paret, som ska komma på besök till 

henne och Harry, och berättar att de är från staden Charlotte i North Carolina. Anthony ser 

framför sig hur ett ”elegant societetspar öppnar upp sitt hem på Park Avenue för de dumma, 

tandlösa lantisarna”. Trots att Charlotte protesterar mot Anthonys generalisering är hans 

beskrivning inte långt från den framställning av Charlotte och Harry respektive de biologiska 

föräldrarna som skapas i avsnittet, och som fungerar som en identitetsmarkering för 

karaktärerna. Konstruerandet av Charlottes, och även Harrys, identitet sker genom en 

andrefiering av de biologiska föräldrarna som kommer på besök, ett tydligt särskiljande 

mellan de båda paren som fokuserar på deras olikheter (Olausson 2009:143).    

   De biologiska föräldrarna framställs som lantliga och icke-världsvana. När Harry under 

lunchen frågar dem om de vill ha mer lax, och använder ordet ”lax” även på engelska, frågar 

den biologiska fadern, Wayne, om det är fisken, vilket visar att han inte känner till maträtter 

som kan antas vara mer exotiska eller ovanliga. I sekvensen används även klädkoder och icke-

verbal kommunikation för att markera skillnader mellan de båda paren. Den biologiska fadern 
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är klädd i jeansskjorta och jeansjacka, en ledig arbetarstil som markerar att han inte är en 

stadsbo. Den biologiska modern bär en blå, stickad tröja med en grå, sportig kofta med 

dragkedjeknäppning över. Hon är osminkad och hennes hår är utsläppt och hänger rakt ned 

mot hennes axlar. Dessa koder signalerar enkelhet och en brist på den elegans som 

representeras av de klädkoder som återfinns hos Charlotte och Harry. Harry är klädd i en 

enkel pikéskjorta, och han bär en stor klocka kring handleden. Charlotte har på sig en svart 

och rosa pennklänning samt ett pärlhalsband kring halsen. Hennes ansikte är sminkat i lätta 

rosa toner och hennes hår perfekt lagt och glänsande. Det är tydligt att både hon och Harry 

lagt ned betydligt mer uppmärksamhet och pengar på sitt utseende är de biologiska 

föräldrarna, och detta markerar en skillnad mellan de två paren vad gäller härkomst, smak och 

framför allt tillgångar. I kontrast till de biologiska föräldrarna skapas en tydlig bild av vilka 

Charlotte och Harry är. Narrativet beskriver hur de bor i en dyrbar lägenhet i centrala New 

York, äter exotiska maträtter och kommer att sätta sitt framtida barn i en privatskola, vilket de 

berättar för de biologiska föräldrarna. Dessa element ger uttryck för deras 

överklasstillhörighet och världsvana, då både lägenheten och privatskolan kräver att de är 

förmögna. 

   När de biologiska föräldrarna börjar berätta om det barn som modern bär på förstår 

Charlotte och Harry snart att de inte kommer att vilja lämna ifrån sig barnet, och när Charlotte 

frågar om de inte kommer att få barnet erkänner modern att de ändrat sig. När Harry frågar 

varför de kom om de redan visste att de inte tänkte adoptera bort barnet svarar Wayne att det 

var för att de aldrig sett New York förut, vilket ytterligare förstärker andrefieringen av de 

biologiska föräldrarna. De är på besök i Charlotte och Harrys värld, och deras osäkra beteende 

och rädsla för att säga som det är från början, att de inte kommer att adoptera bort sitt barn, 

kan tolkas som att de inte heller känner sig hemma i denna värld. 

   I denna del av sekvensen markerar den icke-verbala kommunikationen ytterligare en 

skillnad mellan Charlotte och Harry och de biologiska föräldrarna. Genom hela sekvensen 

kommunicerar Charlotte och Harry med varandra genom beröring och blickar, allra tydligast 

genom att då och då ta varandras händer. När den biologiska modern berättar att Charlotte och 

Harry inte kommer att få adoptera deras barn tar Charlotte som hon gjort flera gånger tidigare 

i sekvensen Harrys hand. När den biologiska fadern ser det gör han samma sak, och tar sin 

frus hand. Det är tydligt att denna handling inte är helt naturlig för honom, utan att han 

imiterar Charlotte och Harrys beteende. De biologiska föräldrarna framstår genom detta som 

obekväma och osäkra på hur man ska bete sig, medan Charlotte och Harrys relation framstår 
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som kärleksfull och naturlig. Deras kommunikation symboliserar att de står bredvid varandra 

och går igenom händelserna i sekvensen tillsammans.  

 

9.2.5. “I am someone who is looking for love” 

Den grundläggande strukturen i An American Girl in Paris (Part Deux) är en rörelse mot 

förändring och utveckling, vilket uppenbaras genom de fyra narrativa trådar som avsnittet är 

uppbyggt av och genom de signifikanta sekvenser som exemplifierats. Mer specifikt består 

den utvecklingen av ett känslomässigt uppvaknande eller en nyfunnen eller återfunnen kärlek, 

ett mönster som återfinns i alla fyra narrativa trådar. Det är också inom detta mönster som 

framställningen av de fyra kvinnliga huvudkaraktärernas identiteter sker, och i samtliga fall i 

relation till andra karaktärer. Carrie inser att hennes identitet inte är kompatibel med det liv 

hon lever med Petrovsky, men träffar istället Mr. Big som kan ta med henne tillbaka till New 

York och till det liv i vilket hon hör hemma. De sekvenser i vilka Charlotte och Harry möter 

de biologiska föräldrarna framställer genom en andrefiering av föräldrarna Charlottes identitet 

i fråga om härkomst och livsstil, men hennes kamp för att få ett barn visar också hur hennes 

identitet är starkt knuten till hennes familj och hennes relation med Harry. Samanthas 

känslomässiga utveckling och uppvaknande sker i relation till hennes pojkvän Smith, och ger 

utrymme för en ny framställning av karaktären Samantha och framför allt hennes känslor. På 

samma sätt sker Mirandas utveckling i relation till en annan karaktär, i detta fall hennes 

svärmor Mary. I avsnittets början är Miranda full av misstro och cynism, men genom att 

tvingas ta hand om Mary upptäcker hon en ny kärlek, och visar därmed upp sidor av sin 

identitet som är nya både för henne och för människor i hennes närhet, vilket hushållerskan 

Magdas reaktion visar.  

 

9.3. Jämförande analys  

Den grundläggande förändringen mellan framställningen av de kvinnliga huvudkaraktärernas 

identiteter i det första och det sista avsnittet av Sex and the City handlar om vad identiteterna 

konstrueras i relation till. I det första avsnittet formas narrativet kring ett tema av manligt 

respektive kvinnligt beteende, och den känslobefriade kontra den känslobetonade relationen, 

och fokus ligger framför allt på sex. Karaktärernas olika uppfattningar, reaktioner och 

handlingar, knutna till detta tema, konstruerar en bild av vilka de är, och ger därmed exempel 

på vilka identiteter, både individuella och kollektiva, som de tillhör. I det sista avsnittet, An 

American Girl in Paris (Part Deux) formas de fyra huvudkaraktärernas identiteter av den 

utveckling som sker i deras liv. Utvecklingen är i samtliga fall knutet till andra karaktärer och 



32 

 

till det övergripande temat av kärlek och relationer som avsnittets narrativ är konstruerat 

kring.  

   I avsnittet Sex and the City experimenterar Carrie med sin inställning till sexuella relationer, 

genom att försöka ha det som Samantha beskriver som att ”ha sex som en man”, utan känslor. 

Hon försöker genom detta att uppnå kontroll i sin relation till män, men avsnittet visar att hon 

inte kan tvinga sig att lägga undan sina känslor, och hennes inställning till temat blir tydlig när 

hon säger att hon är säker på att de fyra vännerna en dag kommer att träffa den rätta mannen 

och då kommer att vilja leva i en kärleksbaserad relation.  

   I det första avsnittet är Carries arbete som kolumnist en central aspekt, och denna aspekt 

följs upp i det sista avsnittet av serien, där hennes relation till Petrovsky tvingar henne att ge 

upp sitt arbete. Carries karriär är en viktig del av hennes identitet, och det är även hennes 

sökande efter kärlek, som hon i det sista avsnittet explicit beskriver som en del av den hon är. 

Detta visar hur konstruktionen av Carries identitet, både vad gäller hennes karriär och hennes 

sökande efter kärlek, i det första avsnittet är kopplat till det övergripande temat om 

känslobefriad sexualitet och i det andra avsnittet är avhängigt hennes relationer med andra 

karaktärer.  

   Från det första till det sista avsnittet sker en stor förändring av de identitetsmarkeringar som 

konstruerar Mirandas identitet. I det första avsnittet framställs Miranda som cynisk i sin syn 

på kärlek och relationer. Hon är en utpräglad singelkvinna och karriärkvinna, och anser sig 

överhuvudtaget inte behöva män (Sex and the City, avsnitt 9, säsong 1). Genom seriens gång 

förändras dock dessa aspekter av hennes identitet, en omvandling som precis som det sista 

avsnittet visar sker på grund av andra karaktärer. I det sista avsnittet bor Miranda, som 

tidigare sett sig som en genuin Manhattanbo och som inte varit intresserad av kärlek, i ett hus 

i Brooklyn med son, man, hund, katt och svärmodern Mary. Ett tidigare avsnitt innehåller en 

scen som är avgörande för Mirandas förståelse för vem hon är och vilken identitet hon ska 

anta, då hon motvilligt överväger att flytta till Brooklyn, en plats hon anser inte alls passar 

hennes identitet. Hennes man Steve påminner henne att allt inte handlar om henne längre, och 

hon svarar ”Herregud, jag är gift”, som en plötslig insikt om att hennes identitet har 

förändrats. (Sex and the City, avsnitt 16, säsong 6).  

   Även framställningen av Samanthas identitet förändras på detta sätt mellan det första och 

det sista avsnittet av Sex and the City. Samantha är den som i det första avsnittet ivrigast 

förespråkar den känslobefriade sexuella relationen, och genom serien förstärks 

framställningen av henne som sexuellt frigjord. I ett avsnitt säger Samantha explicit att hon 

inte är intresserad av kärleksbaserade relationer överhuvudtaget, hon är ingen ”förhållande-
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person” (Sex and the City, avsnitt 3, säsong 4). Senare i serien träffar hon dock Smith och 

ingår i ett förhållande med honom, även om den utvecklingen inte sker utan komplikationer. I 

ett avsnitt i seriens sista säsong är Samantha otrogen mot Smith, då hon börjar hysa tvivel 

kring om han är mogen nog för henne. Smith står trots det kvar vid hennes sida och förlåter 

henne, vilket lägger grunden för den utveckling av deras förhållande som sker i det sista 

avsnittet. På så vid sker framställningen och förändringen av Samanthas identitet i relation till 

karaktären Smith, då han som Carries berättarröst förklarar ”ser henne i mörkret” och därmed 

konstruerar framställningen av hennes förändrade identitet (Sex and the City, avsnitt 13, 

säsong 6).  

   Det övergripande tema kring en kvinnlig respektive manlig inställning till sexuella 

relationer och kärlek som narrativet i avsnittet Sex and the City bygger på framställer 

Charlotte som konservativ och traditionell i sin syn på sex och kärlek, bland annat genom 

hennes performativa handlingar då hon konstruerar en framställning av en kvinnlig identitet. 

Genom serien blir det tydligt att just sökandet efter kärlek och en perfekt, romantisk relation 

är en stor del av Charlottes identitet, och i ett avsnitt uttrycker hon hur hon har gått ut med 

män sedan hon var femton år och undrar var ”han”, hennes drömman, egentligen är (Sex and 

the City, avsnitt 1, säsong 3).  Även i det sista avsnittet söker Charlotte efter något, men denna 

gång ett barn, då hon vill bilda familj med sin man Harry. Charlottes identitet konstrueras dels 

i relation till andra karaktärer, exempelvis genom den andrefiering av de biologiska 

föräldrarna till det barn Charlotte och Harry vill adoptera som markerar Charlotte och Harrys 

klasstillhörighet och livsstil, och dels genom hennes och Harrys försök att få barn. Charlotte 

strävar efter att tillhöra identitetsordningen som att vara moder utgör, och i slutet av det sista 

avsnittet får hon och Harry också besked om att de ska få adoptera en flicka från Kina, vilket 

konstituerar den utveckling som alla identitetskonstruktioner i avsnittet bygger på.  

 

 

10. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

10.1. Frågeställning 1 

Uppsatsens första frågeställning lyder: 
11.  

Hur skapas och definieras de fyra kvinnliga huvudkaraktärernas identiteter i TV-serien Sex 

and the City? 

 

Den genomförda analysen av avsnitten Sex and the City och An American Girl in Paris (Part 

Deux) visar hur de kvinnliga huvudkaraktärernas identiteter konstrueras dels genom ett tema 

eller en struktur som är genomgående i avsnitten, och dels i relation till andra karaktärer. I 
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avsnittet Sex and the City är temat en diskrepans mellan två olika inställningar till sex och 

kärlek, rörande den känslobefriade respektive känslobetonade sexuella relationen. Detta tema 

skapar två olika representationer av kvinnor, och dessa representationer utgör ramen för hur 

karaktärernas identiteter skapas och definieras i avsnittet, antingen som sexuellt frigjorda och 

cyniska i sin inställning till sex och kärlek, eller som traditionella och romantiska med en 

känslobetonad inställning till sex och kärlek. Dessa representationer kan jämföras med de 

arketyper för modern kvinnlighet som Akass och McCabe beskriver att Sex and the City 

avbildar. De två representationer som karaktärernas identiteter konstrueras kring utgör två 

alternativ för moderna kvinnor, men inget av dem framstår som rätt eller fel. (Akass och 

McCabe 2004;66-67). 

   I An American Girl in Paris (Part Deux) bygger avsnittets struktur på en utveckling och 

förändring i de fyra huvudkaraktärernas liv, och avsnittets tema är kärlek och ett 

känslomässigt uppvaknande eller insikt. Framställningen av Carrie, Charlotte, Samantha och 

Mirandas identiteter sker kring detta tema, och visar hur kärlek och relationer till andra 

människor formar dem som personer och utgör grundstenar i deras identiteter.  

   De fyra karaktärernas identiteter skapas även genom en process av andrefiering och genom 

deras performativa handlingar, två uttryckssätt för deras identiteter som ställer dem i relation 

till andra karaktärer. Både Carries, Charlottes, Samanthas och Mirandas individuella 

identiteter och de kollektiva identiteter i vilka de ingår definieras genom en särskiljning av 

dem från andra karaktärer, exempelvis män eller de adoptionsföräldrar som i An American 

Girl in Paris (Part Deux) används för att belysa Charlotte och hennes man Harrys identitet. 

De kvinnliga huvudkaraktärernas performativa handlingar, och i Samanthas fall de handlingar 

som bryter mot den diskurs för den kvinnliga genusidentiteten som tidigare skapas genom 

Charlottes performativa handlingar i avsnittet Sex and the City, visar vilka identitetsordningar 

de upplever sig tillhöra och även vilka egenskaper dessa identitetsordningar tilldelas. Den 

grundläggande identitetsordningen i båda avsnitten baseras på genus, och olika 

representationer för genusordningen ”kvinna”, vilket genomgående är den ram inom vilken de 

fyra kvinnliga huvudkaraktärernas identiteter skapas och definieras.  

 

10.2. Frågeställning 2 

Uppsatsens andra frågeställning lyder: 
12.  

Hur konstrueras olika identifikationsgemenskaper i Sex and the City? 

 

Den grundläggande identifikationsgemenskapen i Sex and the City som de fyra 

huvudkaraktärerna alla identifierar sig med är genusbaserad, och utgörs av det att vara kvinna. 
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Denna identifikationsgemenskap konstrueras i det första avsnittet, Sex and the City, framför 

allt genom en process av andrefiering, då män och ett manligt sätt att bete sig ställs mot den 

kvinnliga identiteten och dess egenskaper. Utgångspunkten i denna andrefiering är en 

åtskillnad mellan en kvinnlig och en manlig inställning till sex, som säger att män har sex utan 

känslor medan kvinnor blandar in känslor i sexuella relationer, och en objektifierande 

problematisering kring männens inställning till sex och relationer som skapar en uppdelning 

mellan kvinnorna som ”vi” och männen som ”de andra”. 

   De identifikationsgemenskaper som konstrueras i Sex and the City bygger även på de fyra 

karaktärernas yrkesliv, bostadsort och civilstånd. Karaktären Samantha identifierar sig i det 

första avsnittet med en kollektiv identitet som hon beskriver som ”framgångsrika 

affärskvinnor”, en identitetsgemenskap som även de övriga karaktärerna tillhör, Carrie som 

journalist, Charlotte som konsthandlare och Miranda som advokat, men inte explicit 

identifierar sig med. Genom serien träder dock denna identitetstillhörlighet åt sidan för andra 

identiteter, och i An American Girl in Paris (Part Deux) framställs de fyra karaktärerna 

framför allt i relation till sina familjer och partners, som fruar, flickvänner och mödrar.  

   Ytterligare en viktig identifikationsgemenskap i Sex and the City baseras på staden New 

York som en samlingspunkt för en kollektiv identitet, och framför allt Manhattan som en 

markering av identitet. Det framgår särskilt i An American Girl in Paris (Part Deux) då Carrie 

flyttar till Paris och därmed förlorar många aspekter av sin identitet. Inte förrän hon kommer 

tillbaka till New York kan hon bli sig själv igen, som journalist, som en del av den gemenskap 

som de fyra vännerna utgör och som partner till karaktären Mr. Big. Även Mirandas och 

Charlottes narrativa trådar av berättelsen visar hur viktigt New York, och Manhattan, är för 

identitetsskapandet i serien, Miranda då hon motvilligt måste flytta från Manhattan till 

Brooklyn och Charlotte genom den andrefiering bland annat baserad på härkomst som sker i 

mötet med adoptivföräldrarna i An American Girl in Paris (Part Deux).  

 

10.3. Frågeställning 3 

Uppsatsens tredje frågeställning lyder: 
13.  

Hur förändras framställningen av de fyra kvinnliga huvudkaraktärernas identiteter i Sex and 

the City från det första till det sista avsnittet? 

 

 Förändringarna i de fyra kvinnliga huvudkaraktärernas identiteter mellan det första och det 

sista avsnittet av Sex and the City är förenat med den förändring av avsnittens struktur och 

tema som framkommit i analysen.   
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   Framställningen av Carrie, Charlotte, Samantha och Mirandas identiteter konstrueras i det 

första avsnittet, Sex and the City, kring ett tema av känslobefriade respektive känslobetonade 

sexuella relationer. De fyra huvudkaraktärerna är alla ensamstående, och söker efter olika 

saker i livet, men avsnittets narrativ framställer alla dessa saker som förbundna med män och 

relationer. Avsnittets övergripande tema visar hur Samantha är sexuellt frigjord och självsäker 

och Miranda cynisk och självständig, hur Charlotte är konservativ och efterlever sitt ideal av 

kvinnlighet för att hitta den perfekta mannen, och hur Carrie ambivalent prövar sina känslor 

och sin livsstil och sina relationer till män. I det sista avsnittet, An American Girl in Paris 

(Part Deux), har de sexuella relationerna som står i fokus i avsnittet Sex and the City bytts ut 

mot relationer baserade på familjeband och kärlek. Den struktur av utveckling som avsnittet 

bygger på konstruerar en framställning av de fyra kvinnoras identiteter i relation till andra 

karaktärer; Carrie till Mr. Big samt Aleksandr Petrovsky, Charlotte till Harry samt 

adoptivföräldrarna från North Carolina, Samantha till Smith Jerrod och Miranda till Mary och 

till sin familj i stort. Alla finner eller upplever de en kärlek och ett känslomässigt 

uppvaknande som inte kunde ha skett i det första avsnittet, då narrativet framställde deras 

prioriteringar och strävande som annorlunda.  

   Denna slutsats kan relateras till Rosalind Gills studie av genusrepresentationen i Sex and the 

City, i vilken hon menar att Sex and the City till ytan skildrar en ny, jämlik representation av 

kvinnor som kvinnorna själva valt, men i själva verket endast följer traditionella 

representationer av kvinnor, där kvinnornas enda strävan handlar om att hitta ”den rätta 

mannen” (Gill 2007;242-243). Undersökningen av förändringar i framställningen av 

karaktärernas identiteter visar hur de kvinnliga huvudkaraktärernas identiteter i högre grad 

konstrueras i relation till andra karaktärer i det sista avsnittet, och hur deras olikheter vad 

gäller inställningen till sex och relationer, exempelvis mellan den känslobetonade och 

känslobefriade sexuella relationen, som återfinns i det första avsnittet, i det sista avsnittet 

likriktats till en strävan efter kärlek och en traditionell relation mellan en man och en kvinna. 

Denna förändring framstår som en naturlig utveckling i de fyra huvudkaraktärernas liv, men 

är även högst avhängigt de övergripande teman som formar det första respektive det sista 

avsnittet, och som därmed också konstruerar framställningen av de fyra kvinnliga 

huvudkaraktärernas identiteter.  

 

10.4. Förslag till vidare forskning 

Undersökningen i denna uppsats har på grund av arbetets begränsade omfattning både tids- 

och utrymmesmässigt kraftigt avgränsats vad gäller utgångspunkter, teoretisk ram och 
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material. I en utökad analys av Sex and the City vore det fruktbart att analysera fler avsnitt för 

att på så vis skapa en grundligare kontext för de konstruktioner av identiteter som 

framkommer, och även att göra utrymme för fler teorier och teoretiska begrepp som kan 

besvara frågeställningarna. En begränsad teoretisk ram kan även begränsa analysens resultat, 

och därför skulle en utökad analys kunna ske med fler teoretiska begrepp som rör 

identitetskonstruktioner.  

   Andra utgångspunkter som en vidare forskning utifrån denna uppsats skulle kunna ha är den 

representation av kvinnor som skapas i Sex and the City, och som endast hastigt har nämnts i 

uppsatsen, och en fördjupad analys av hur de kvinnliga identiteterna konstrueras i relation till 

de manliga karaktärernas identiteter. Detta skulle kräva en undersökning även av de manliga 

identiteterna, vilket skulle öppna upp för en ännu mer genusorienterad undersökning av 

materialet. Med utgångspunkt i identitetsskapande och identifikation skulle det även vara 

intressant att  göra en publikorienterad undersökning, för att undersöka hur publiken 

identifierar sig med karaktärerna i Sex and the City och hur de upplever den framställning och 

förändring av karaktärernas identiteter som har exemplifierats i denna uppsats.  
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12.  BILAGOR 

  

12.1. Sekvenser avsnitt 1, säsong 1: Sex and the City 

Sekvens 1- 00:46-03:02 

Carries berättarröst berättar om Elisabeth som flyttade från England till New York. I New 

York träffar hon en man, som hon tror att hon inleder en seriös relation med. Men plötsligt 

slutar mannen höra av sig.  

 

Sekvens 2 – 03:03-04:23 

Elisabeth sitter på ett café och beklagar sig för Carrie. Carrie inser att ingen har berättat för 

Elisabeth om ”slutet för kärleken på Manhattan”. I nästa scen sitter Carrie ensam i sin 

lägenhet och skriver på sin kolumn. Hennes berättarröst beskriver hur cynisk och oromantisk 

tidsandans syn på kärlek är, och kameran filmar hennes datorskärm när hon skriver att Amor 

har försvunnit (”Cupid has flown the co-op”). Scenen i lägenheten åtföljs av scener från New 

Yorks gator, där kvinna efter kvinna filmas medan Carries berättarröst beskriver hur staden 

är full av bra, vackra och självständiga men ensamma kvinnor. I nästa bild står hon själv på 

en gata och tar fram en tidning ur en tidningsbox, i vilken hennes egen spalt finns. Hon ställer 

frågan; ”Varför finns det så många bra ogifta kvinnor, men inga bra ogifta män?”. 

 

Sekvens 3 – 04:24-06:43 

Manliga och kvinnliga vänner till Carrie, alla singlar, intervjuas om sin syn på kärlek, sex 

och relationer. Carries två vänner Miranda Hobbes och Charlotte York introduceras. En av 

männen menar att efter 30-årssträcket sker en maktomvändning, och plötsligt har männen 

övertag över kvinnorna när det gäller kärlek och relationer. En annan man undrar varför 

kvinnor är så kräsna och inte bara gifter sig med en ”kort, fet eller fattig man”. Kvinnorna 

menar att de inte ser varför de skulle nöja sig, och säger att ju äldre de blir desto mindre blir 

gruppen av män de kan tänka sig att träffa.  

 

Sekvens 4 – 06:44-08:52 

De fyra vännerna Carrie, Charlotte, Miranda och Samantha sitter på en restaurang för att 

fira Mirandas födelsedag. Tre dragqueens kommer in med en födelsedagstårta och sjunger 

för Miranda, som motvilligt road blåser ut ljusen på tårtan. Därpå introduceras karaktären 

Samantha med sin första replik, då hon säger att framgångsrika kvinnor i New York bara har 

två val; antingen att banka huvudet i väggen och försöka hitta ett förhållande eller att strunta 

i det och gå ut och ha sex som en man. Charlotte reagerar oförstående på hennes påstående 

och Samantha förklarar att ha sex som en man är att ha sex utan känslor. Därpå följer en 

diskussion om män, sex och romantik.  

 

Sekvens 5 – 08:53-09:05 

Carrie sitter på sängen i sin lägenhet och skriver på sin kolumn. Hon frågar sig om kvinnor 

verkligen gett upp kärleken och istället fokuserar på makt; ”vilken frestande tanke” säger 

hon.  

 

Sekvens 6 – 09:06-10:41 

Carrie äter lunch med en av sina närmaste vänner, Stanford Blatch. De pratar om kärlek och 

relationer, och skillnaden mellan synen på romantik i hetero- respektive homosexuella 

relationer. Stanford får syn på en gammal flamma till Carrie, Kurt Harrington, som sårat 

Carrie flera gånger och Carrie beskriver som ”ett avskum”. Trots det går Carrie fram till 

honom, eftersom hon ”har ett litet experiment i åtanke”.  
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Sekvens 7 – 10:42-12:02 

Carrie pratar med Kurt Harrington. De ger varandra komplimanger och pratar om vad de 

gör och hur deras respektive liv ser ut nuförtiden. Carrie frågar Kurt vad han gör senare 

under dagen; de bestämmer sig för att ses i Kurts lägenhet senare på eftermiddagen. När 

Carrie går tillbaka till Stanford frågar han om hon har blivit helt galen, men Carrie svarar 

att det bara är research.  

 

Sekvens 8 – 12:03-12:52 

Carrie och Kurt Harrington har sex, men istället för att tillfredsställa Kurt säger Carrie att 

hon måste gå och konstaterar nöjt att hon just ”haft sex som en man”.  

 

Sekvens 9 – 12:53-13:40 

Carrie lämnar Kurts lägenhet och går ut på gatan med stort självförtroende. En man på 

gatan stöter till henne så att hon tappar sin väska och allt innehåll åker ut. En annan man 

böjer sig ned för att hjälpa henne att plocka upp sakerna ur väskan; Carrie konstaterar att 

han är väldigt stilig, inte bär någon vigselring och att han vet att hon har ett stort förråd av 

kondomer i sin väska. När hon går därifrån vinkar mannen åt henne, och Carrie är nära att 

snubbla.  

 

Sekvens 10 – 13:41-14:50 

Carrie möter sin vän Skipper Johnston. Han beskriver hur svårt han har för att möta en 

kvinna, eftersom han är känslig och inte objektifierar kvinnor. Han frågar Carrie om hon har 

någon vän som han kan träffa; Carrie säger att hon ska para ihop honom med hennes vän 

Miranda när alla vänner går på nattklubben Chaos kvällen därpå.  

 

Sekvens 11 – 14:51-15:47 

Carrie är hemma i sin lägenhet och tänker på hur Miranda kommer att hata Skipper. 

Telefonen ringer och det är Charlotte som berättar att hon har en date kvällen därpå, med en 

Capote Duncan som Carrie vet är en av New Yorks mest svåråtkomliga ungkarlar.  

 

Sekvens 12  - 15:48-17:05 

Carrie, Miranda och Samantha är på nattklubben Chaos. Miranda har en date med Skipper, 

och Skipper säger och gör hela tiden fel saker, och trasslar till det för sig själv.  

 

Sekvens 13 – 17:06-18:33 

Carrie möter Kurt, som säger att hon äntligen förstått vilken sorts relation det är han vill ha; 

Carrie är inte så nöjd med det som hon trodde att hon skulle vara, och undrar om alla män i 

hemlighet vill att kvinnor ska vara promiskuösa. Hon frågar sig varför hon inte känner att 

hon har kontroll. Samantha pekar på en man och Carrie inser att det är mannen från gatan, 

som hjälpte henne med väskan; Samantha beskriver honom som ”nästa Donald Trump” och 

bestämmer sig för att stöta på honom. Carrie ger mannen smeknamnet ”Mr. Big”.  

 

Sekvens 14 – 18:34-20:54 

Charlotte följer med sin date hem till honom, men vill inte ha sex med honom och stanna över 

natten. Hon tror att hon har uppträtt felfritt under hela kvällen, men när hon ska åka hem 

följer han med i taxin för att åka till en nattklubb och hitta en annan kvinna för natten. Han 

säger att han ”verkligen måste ha sex ikväll”. 

 

 

Sekvens 15 – 20:55-21:47 
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Samantha försöker stöta på Mr. Big. De röker cigarr, och hon föreslår att de ska gå ned till 

ett privat rum tillsammans. Men Mr. Big avböjer.  

 

Sekvens 16 – 21:48-23:05 

Miranda säger att hon inte är intresserad av Skipper, men bestämmer sig för att ändå ge 

honom en tillfällig chans. Charlottes date har träffat Samantha på nattklubben och tar med 

henne hem; de slår fast redan från början att hon inte kommer att sova över.  

 

Sekvens 17 – 23:06-25:37 

Carrie hittar ingen taxi efter besöket på nattklubben, och får skjuts hem av Mr. Big. I bilen 

pratar de om vad Carrie arbetar med, och hon berättar om sin kolumn och ämnet för veckan, 

om kvinnor som har sex som män. Mr. Big säger att varken hon eller han är så, och säger att 

Carrie uppenbarligen aldrig har varit kär. Carrie känner det som att hon tappar andan. Hon 

frågar om Mr. Big någonsin varit kär, och med eftertryck säger han ”absolut”.  

 

12.2. Sekvenser avsnitt 20, säsong 6: An American Girl in Paris (Part Deux)  

Sekvens 1- 00:46-02:44   

Carrie ska äta lunch med Petrovsky och hans före detta fru Juliette. Juliettes telefon ringer, 

och det är Petrovsky som ringer och säger att han inte kan komma.  

 

Sekvens 2 – 02:45-03-53 

Charlotte och Anthony är ute och shoppar och diskuterar det par som ska föda Charlotte och 

Harrys barn, och som ska komma på besök. Anthony uttrycker en rädsla att han inte ska ha en 

plats i hennes liv när barnet kommer; Charlotte säger att han alltid kommer ha det.  

 

Sekvens 3 – 02:54-05:11 

Samantha och Smith är på en frisörsalong och blonderar håret. I omklädningsrummet pratar 

de om att de inte har haft sex på länge. Smith berättar att han går till en terapeut, Samantha 

säger att hon inte vill prata om sin bröstcancer just nu.  

 

Sekvens 4 – 05:12-06:55 

Carries lunch med Petrovskys fru fortsätter. Juliette beskriver hur Petrovsky alltid säger ”så 

snart det är klart …”. De pratar om Petrovskys arbete och hur Carrie står ut med att konsten 

alltid kommer i första hand. Juliette kunde aldrig stå ut med att alltid komma i andra hand. 

Carrie berättar om sin kolumn och bok och säger att Petrovsky alltid stöttat henne i hennes 

arbete.  

 

Sekvens 5 – 06:56-08:53 

Carrie och Petrovsky står på en gata och pratar. Petrovskys telefon ringer, det är museet i 

vilket Petrovskys utställning ska vara, och Petrovsky säger att han måste åka. Carrie undrar 

om det kommer vara så varje dag, och Petrovsky ber henne att inte ge honom dåligt samvete. 

Carrie säger att hon kan promenera runt i Paris.  

 
Sekvens 6 – 08:54-11:15 

Carrie sitter ensam på ett café och äter en massa bakelser, och matar en hund med sorgsen 

uppsyn med en bit. Sedan promenerar hon runt i Paris; vädret är grått och trist, och hon 

råkar ut för otrevliga saker. Bland annat kliver hon i hundbajs, och får lov att stå mitt bland 

folk och försöka få bort det. Hon sitter ensam vid Seine och äter en baguette.   

Sekvens 7 – 11:16-11:50 
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Petrovsky kommer tillbaka till hotellrummet sent på kvällen, och Carrie ligger redan i 

sängen. Hon låtsas sova men är egentligen vaken.  

 
Sekvens 8 – 11:51-13:11 

Hemma hos Miranda och Steve. Steves mamma, Mary, beter sig konstigt, och Steve blir 

orolig. Först känner hon inte igen deras son Brady, utan kallar honom för Steve, och sedan 

känner hon inte igen Miranda. Steve bestämmer sig för att ta sin mamma till sjukhuset.  

 
Sekvens 9 – 13:12-14:44 

Smith packar för att åka iväg på en filminspelning i Kanada. Samantha säger åt honom att 

han får ha sex med andra när han är borta, men Smith vill inte.  

 
Sekvens 10 – 14:45-16:53 

Steve kommer hem med Mary. Han berättar för Miranda att hon fått en stroke och 

minnesförlust. De bestämmer sig för att åka till Marys lägenhet för att hämta några saker så 

att hon kan bo hos dem över natten. Lägenheten är smutsig och i förfall, och kackerlackor 

springer på köksbänken. Steve har inte sett det tidigare eftersom Mary alltid står nere på 

gatan och väntar på honom när han kommer för att hämta henne. Miranda säger att Mary får 

flytta hem till dem.   

 

Sekvens 11 – 16:54-18:11 

Carrie går runt i Paris ensam igen. Hon kommer till en bokhandel som har hennes bok i 

fönstret. Hon går in och möter två ivriga, franska beundrare som älskar hennes bok och vill 

hålla en fest för henne.  

 

Sekvens 12 – 18:12-19:04 

Carrie och Petrovsky promenerar tillsammans. Hon berättar om festen, och om sin franska 

”fanbase”, och Petrovsky säger att han inte kan komma på festen eftersom han måste arbeta 

på museet.  

 
Sekvens 13 – 19:05-20:24 

Charlotte och Harry har besök av föräldrarna vars barn de ska adoptera. De berättar om hur 

de tänkt det för det framtida barnet. Den biologiska mamman berättar att hon bär på en 

flicka, och att hon börjat fundera på flicknamn; Charlotte och Harry förstår att de inte 

kommer att vilja lämna ifrån sig sitt barn. Den biologiska mamman berättar att de har ändrat 

sig, och kom bara för att få se New York.  

 
Sekvens 14 – 20:25-21:05 

Harry skriver ett argt brev till sin advokat. Han frågar hur mycket mer de kan stå ut med; 

Charlotte tröstar honom och säger att det inte var menat att bli deras barn.  

 
Sekvens 15 – 21:06-22:07 

Samantha kommer till sitt kontor och har fått blommor av Smith. Hon ringer honom och ber 

honom att ändå inte ha sex med andra.  

 

 
Sekvens 16 – 22:08-24:01 
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Carrie gör sig i ordning för sin fest, men upptäcker att Petrovsky mår dåligt. Han säger att 

han är på väg att få panikångest; Carrie tröstar honom och Petrovsky ber henne att följa med 

henne. Hon säger att hon ju har sin fest, men kan inte låta bli att följa med honom till museet i 

alla fall. Petrovsky ber henne att hålla honom i handen och att inte släppa taget på hela 

kvällen.   

 
Sekvens 17 – 24:02-25:00 

Carrie och Petrovsky går till museet. Väl där upptäcker de att Petrovskys ångest var 

obefogad, och när Petrovsky återfår säkerheten släpper han genast Carries hand och lämnar 

henne ensam.  

 

Sekvens 18 – 25:01-26:09 

Charlotte är hemma hos Miranda. Mary är förvirrad, och klär på sig ytterkläder och säger 

att hon vill gå till djurparken. Charlotte och Miranda diskuterar hennes tillstånd. Plötsligt 

slås Miranda av att hon hade ytterkläderna på sig, och när hon springer ut i hallen är 

ytterdörren öppen och Mary är försvunnen. Miranda springer ut för att leta efter henne.  

 
Sekvens 19 – 26:10-28:26 

Carrie sitter ensam och väntar på museet. Hon hittar sitt namn-halsband som hon tidigare 

tappade bort, och bestämmer sig för att gå därifrån, ensam. Hon irrar runt på Paris gator en 

stund; i en scen ser man att även Mr. Big är där, men de missar varandra.  

 
Sekvens 20 – 28:27-29:52 

Miranda springer runt på New York gator och försöker hitta Mary. Carrie, i Paris, tar en taxi 

till restaurangen där festen för henne ska hållas, men när hon kommer dit är den redan över. 

Miranda hittar Mary när hon rotar i soptunnor efter något att äta. Hon hjälper henne hem.  

 
Sekvens 21 – 29:53-33:41 

Miranda badar Mary. Magda ser det och blir rörd. I Paris kommer Carrie tillbaka till 

hotellrummet, och Petrovsky är redan där. De börjar bråka; Carrie berättar hur hon kände 

sig övergiven. Petrovsky säger att hon visste att det skulle bli så, och att han inte vill prata om 

det just nu. Carrie protesterar, och Petrovsky ger henne en lätt örfil på kinden; när han 

försöker omfamna henne går hennes halsband sönder. Carrie beskriver vilken sorts kärlek 

hon söker efter och säger att han inte kan ge henne det. Hon går.  

 
Sekvens 22 – 33:42-36:10 

Carrie försöker boka ett hotellrum åt sig själv. Mr. Big kommer in i lobbyn och ser henne. 

Carrie börjar gråta när hon ser honom, och berättar hur hemskt hon haft det i Paris. Hon 

säger att Petrovsky slog henne; Mr. Big blir ursinnig och rusar upp för att möta Petrovsky. 

Carrie springer efter honom för att hindra honom. Hon hindrar honom till slut genom att 

lägga krokben för honom. Båda landar på golvet och ligger där och skrattar tillsammans.  

 

Sekvens 23 – 36:11-37:52 

Carrie och Mr. Big promenerar i Paris. Han säger att hon är Den Enda för honom; de kysser 

varandra. Carrie ber Mr. Big att ta med henne hem till New York igen.  

 

 

Sekvens 24 – 37:53-38:47 
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Harry kommer hem till Charlotte och berättar att de ska få adoptera en flicka från Kina. Han 

visar Charlotte en bild på flickan, och hon säger att det där är deras barn.  

 

Sekvens 25- 38:48-39:34 

Magda kommer fram till Miranda och säger att hon har visat verklig kärlek (till Mary). 

Miranda blir tårögd men säger att de inte ska berätta något för Steve eftersom det bara skulle 

göra honom upprörd. Magda kysser henne på pannan.   

 

Sekvens 26 – 39:35-40:42 

Smith kommer hem till Samantha fast han egentligen borde vara på inspelningen, och 

överraskar henne när hon ligger och sover. Smith säger åt henne att han älskar henne. 

Samantha börjar gråta och säger att han betytt mer för henne än någon man någonsin gjort.  

 

Sekvens 27 – 40:43-41:40 

Carrie och Mr. Big är tillbaka i New York. Carrie åker till sin lägenhet, och Mr. Big följer 

med henne upp.  

 

Sekvens 28 – 41:41-43:33 

Charlotte, Samantha och Miranda sitter på ett café och pratar. Carrie kommer in genom 

dörrarna, och vännerna börjar skrika och omfamna varandra. De går ut på gatan 

tillsammans, och Carries berättarröst går igenom olika relationer och vad de har medfört; 

Charlotte och Harry, Miranda och Steve, Samantha och Smith. Hon säger att den allra 

viktigaste relationen dock är den man har med sig själv. Sekvensen avslutas med att Carrie 

pratar i telefon med Mr. Big och går på New Yorks gator med ett stort leende på läpparna.  

 

 

12.3. Analysschema, avsnitt 1, säsong 1: Sex and the City 

 

Sekvenser som analyseras: 2, 4, 9, 13, 17.  
 

Steg 2: 

En övergripande analys av materialet I.  

 Finns det några generella mönster eller strukturer i avsnittet?  

 Innehåller avsnittet särskilda teman eller olika parallella historier inom ramen för avsnittets 

mönster och strukturer?  

 

Analys steg 2: Rubrik: Teman i avsnittet 

Det första avsnittet, Sex and the City¸ inleds med att seriens huvudkaraktär Carrie Bradshaw 

berättar om en kvinna, Elisabeth, som är nyinflyttad i New York och möter en man som hon 

inleder en relation med (sekvens 1). Men efter några veckor slutar han att höra av sig helt, och 

det är där karaktären Carrie Bradshaw presenteras i person, då hon är den väninna som den 

nyinflyttade kvinnan anförtror sig om sina problem åt. Carrie konstaterar för sig själv att 

ingen har berättat för kvinnan om slutet för kärleken (”the end of love”) på Manhattan. Redan 

i denna sekvens introduceras det övergripande temat som resten av avsnittet sedan kretsar 

kring; skillnaden mellan mäns och kvinnors syn på kärlek, samt svårigheten att finna äkta 

kärlek i det cyniska New York. Ramen för detta tema är framför allt den tidningskolumn som 

Carrie Bradshaw skriver, där hon ställer frågan; ”Varför finns det så många bra ogifta 

kvinnor, men inga bra ogifta män?” (sekvens 2). I följande sekvens intervjuas ett antal 

manliga och kvinnliga vänner till Carrie, alla singlar, om sin syn på kärlek, sex och relationer. 

Carries två vänner, advokaten Miranda Hobbes och konsthandlaren Charlotte York 

introduceras och beskriver sin syn på varför det är så svårt att finna en man i New York. En 
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av männen som intervjuas menar att efter 30-årssträcket sker en maktomvändning, och 

plötsligt har männen övertaget över kvinnorna när det gäller kärlek och relationer. En annan 

man undrar varför kvinnor är så kräsna och inte bara gifter sig med en ”kort, fet eller fattig 

man”. Kvinnorna menar att de inte ser varför de skulle nöja sig, och säger att ju äldre de blir, 

desto mindre blir gruppen av män de kan tänka sig att träffa. Detta introducerar ytterligare ett 

tema i avsnittet; maktspelet mellan män och kvinnor, och frågan om vem som har, och vad 

som ger, kontrollen i relationen dem emellan. (sekvens 3).    

   I nästa scen sitter de tre huvudkaraktärerna samt den fjärde huvudkaraktären och vännen, 

Samantha Jones, på en restaurang för att fira Mirandas födelsedag. Diskussionen om kvinnor, 

män, kärlek och sex fortsätter, men ett undertema till det övergripande temat som tidigare 

presenterades framträder när Samantha säger att kvinnor kan ha sex som män (”utan 

känslor”). I samtalet som följer uppenbaras de fyra kvinnornas olika syn på män och kärlek, 

och på den problematik som avsnittets tema kretsar kring. Exempelvis beskriver Samantha 

hur hon inte hade några känslor för en man som hon träffade och hur hon sedan glömde 

honom, men Charlotte frågar om det inte egentligen berodde på att han inte ringde henne 

efteråt, vilket indikerar Charlottes mer konservativa och romantiska syn på kärlek och sex 

(sekvens 4). Efter besöket på restaurangen sitter Carrie ensam i sin lägenhet och skriver på sin 

tidningskolumn.  Hon ställer frågan om kvinnor verkligen gett upp kärleken och istället 

fokuserar på makt, och konstaterar att det är en ”frestande tanke” (sekvens 5).  

   I nästa scen sitter Carrie på en restaurang och äter lunch med en av sina närmaste vänner, 

Stanford Blatch. De diskuterar kärlek och relationer, och skillnaden mellan hetero- och 

homosexuell kärlek; Stanford menar att man bara kan hitta kärlek och romantik inom 

homosexuella relationer nuförtiden. Sedan får Stanford syn på en man, Kurt Harrington, ur 

Carries förflutna, som sårat Carrie flera gånger tidigare och som Carrie beskriver som ett 

avskum. Trots det reser hon sig upp och går fram till honom; hon säger för sig själv att hon 

inte har några känslor kvar för honom, men att hon hade det bästa sexet hon någonsin haft 

med honom, och att hon har ett experiment i åtanke (sekvens 6). Kurt och Carrie kallpratar 

om vad de gör nuförtiden och ger varandra komplimanger, och Carrie frågat honom vad han 

gör senare under dagen. När Kurt säger att han trodde att hon aldrig mer ville prata med 

honom frågar Carrie vem som sade något om att prata. De bestämmer sig för att träffas senare 

under eftermiddagen hemma hos Kurt. När Carrie kommer tillbaka till Stanford frågar han 

henne om hon blivit galen, men hon säger att det enbart är research. Denna sekvens återgriper 

både temat om kvinnor som har sex som män och temat om kontroll och makt i relationer; 

Carrie experiment går ut på att undersöka om det är möjligt för en kvinna att ha sex som en 

man, och hur kvinnan kan skaffa sig makten över mannen i en relation (sekvens 7).  

   Carrie kommer hem till Kurt och de har sex, men istället för att tillfredsställa Kurt säger 

Carrie att hon måste tillbaka till jobbet, och hon lämnar honom förvånad och handfallen och 

konstaterar nöjt för sig själv att hon just ”haft sex som en man” (sekvens 8). När hon lämnar 

Kurts lägenhet går hon ut på gatan med stort självförtroende, men i nästa stund springer en 

man på henne så att hon tappar sin väska, och allt innehåll åker ut. En annan man böjer sig 

ned för att hjälpa henne att plocka upp sakerna, och Carrie konstaterar snabbt att han är 

mycket snygg, inte bär någon vigselring, och, att han vet att hon har ett stort förråd av 

kondomer i sin väska, eftersom det är just dem han plockar upp från gatan. Hon tackar honom 

och går därifrån, och när hon vänder sig om vinkar mannen till henne. När hon fortsätter gå är 

hon nära att snubbla på sina höga klackar (sekvens 9).  

   Senare under dagen möter Carrie sin manlige vän Skipper Johnston, som beskriver sig ha 

problem med att träffa kvinnor eftersom han är för snäll, känslig och inte objektifierar 

kvinnor. Carrie bestämmer sig för att ordna en date åt Skipper med Miranda Hobbes när 

vännerna besöker nattklubben Chaos kvällen därpå (sekvens 11). Hon gör det trots att hon vet 

att Miranda kommer att hata Skipper, eftersom hon bestämt sig för att hata alla män. På 
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kvällen ringer Charlotte och berättar att hon har en date med en viss Capote Duncan; Carrie 

vet, men berättar inte för Charlotte, att han är en av New Yorks mest svåråtkomliga ungkarlar 

(sekvens 11).  

   Kvällen därpå är Carrie, Miranda och Samantha på nattklubben Chaos, medan Charlotte är 

på sin date med Capote Duncan. Miranda har sin date med Skipper i baren, men på grund av 

hennes förmåga att vända på allt han säger, och på hans nervositet, säger han hela tiden fel 

saker och trasslar till det för sig själv (sekvens 12).  

   På nattklubben stöter Carrie på Kurt, som säger att han blev förbannad när Carrie bara 

lämnade honom dagen innan, men att han tycker att det är så bra att hon äntligen förstått 

vilken sorts relation han vill ha; en sexuell relation utan förpliktelser. Carrie undrar för sig 

själv om alla män i hemlighet vill att kvinnor ska vara promiskuösa och känslolösa, och hon 

frågar sig varför hon inte känner att hon har mer kontroll om hon nu verkligen har sex som en 

man. Denna sekvens återknyter till temat om kontroll och makt i relationer mellan män och 

kvinnor; trots att Carrie ”har sex som en man” känner hon inte att hon vinner den kontroll som 

hon upplever att männen har i relationer. 

   Carries tankar avbryts av Samantha, som kommer fram till henne för att peka ut en man som 

också är på nattklubben. Samantha beskriver honom som ”nästa Donald Trump, fast yngre 

och mycket snyggare”, och Carrie känner igen mannen från gatan som hjälpte henne när hon 

hade tappat väskan. Han vinkar åt henne, men när Samantha frågar om Carrie känner honom 

svarar hon nekande. Samantha bestämmer sig för att försöka stöta på honom, och när hon går 

iväg ger Carrie mannen smeknamnet ”Mr. Big” (sekvens 13).  

   Samtidigt är Charlottes date över, och Charlotte tvekar kring om hon ska följa med Capote 

Duncan hem eller inte. Hon vill spela svårfångad, men vill inte avsluta kvällen för abrupt, och 

därför följer hon med honom hem, men säger att hon inte kan stanna. Carries berättarröst 

säger att Charlotte trodde att hon uppträtt felfritt under hela kvällen, men när hon ska åka hem 

följer Capote med henne i taxin, för att åka till en nattklubb och hitta en annan kvinna för 

natten. Han förklarar att han ”verkligen måste ha sex ikväll”. I denna sekvens förtydligas 

Charlottes romantiska syn på sex och relationer, och hennes ovilja att ha sex utan känslor. 

Skillnaden mellan detta synsätt, som representeras av en kvinna, och mannens känslolösa syn 

på sex, det som Samantha beskriver som ”att ha sex som en man”, exemplifieras (sekvens 14).  

   På nattklubben försöker Samantha få Mr. Big intresserad av henne, och när de röker cigarr 

tillsammans föreslår hon att de ska gå ned till ett privat rum, bara de två. Men Mr. Big avböjer 

(sekvens 15). Samtidigt är Miranda och Skippers date slut, och Miranda gör det tydligt att hon 

inte är intresserad av Skipper eftersom han är för snäll. Men när Skipper griper tag i hennes 

arm och börjar kyssa henne, bestämmer hon sig för att ändå ge honom en chans. I nästa scen 

kommer Capote Duncan tillbaka till sin lägenhet i sällskap med Samantha, som han träffat på 

nattklubben. De kommer överens om att Samantha inte kommer att sova över (sekvens 16).  

   Efter besöket på nattklubben hittar Carrie ingen taxi, och när hon precis börjar tro att hon 

kommer att bli tvungen att gå hem, kommer Mr. Big och erbjuder henne skjuts hem. I bilen 

pratar de om vad Carrie arbetar med, och hon berättar om sin kolumn och ämnet för veckan, 

om kvinnor som har sex som män, utan känslor. Mr. Big säger att Carrie inte är sådan, och 

inte han heller. När Carrie skämtsamt frågar vad som är fel på honom, skrattar han och säger 

att hon uppenbarligen aldrig varit kär. Carries ansiktsuttryck stelnar och hon känner det som 

att hon tappar andan. Innan hon går upp till sin lägenhet frågar hon Mr. Big om han någonsin 

har varit kär, och han säger ”absolut” med eftertryck. Denna, sista, sekvens, ger en 

motsägande bild åt det tema som tidigare representerats i avsnittet, om att män har sex utan 

känslor och att det är möjligt för kvinnor att ha sex som män. Efter att ha mött den känslokalla 

Kurt Harrington, som vill ha sex utan förpliktelser, möter Carrie en man som erkänner att han 

blir kär och att han inte har sex utan känslor. Det berör Carrie djupt, och de tvivel som dök 

upp i och med mötet med Kurt på nattklubben, där hon undrade varför hon inte kände att hon 
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hade mer kontroll, förstärks. Mr. Big skapar en spricka i den cyniska och oromantiska synen 

på kärlek som byggts upp genom hela avsnittet (sekvens 17). (Sex and the City, avsnitt 1, 

säsong 1). 

 
 

 Steg 3:  

Några av sekvenserna analyseras separat med fokus på narrativ och konstruktion. För varje sekvens 

ska följande steg praktiseras:  

 Narrativ analys i tre steg. Analysera sekvensens huvudelement, explicita meningsinnehåll och 

implicita meningsinnehåll.  

 Hur framställs karaktärerna i sekvensen, är de platta eller runda?  

 Analys av sekvensens olika aspekter av mise-en-scène:  

– Klädkoder – vilken betydelse har kläder och andra visuella attribut, exempelvis smink och 

frisyr, i sekvensen? Vilken betydelse har klädkoderna för skapandet av identiteter?  

– Icke-verbal kommunikation – hur kan karaktärernas kroppsspråk, exempelvis gester, 

hållning och blickar, tolkas?  

 

Analys steg 3: Rubrik: Analys av sekvens x (en rubrik per sekvens) 

Eftersom öppningsscenen i avsnittet inte innehåller någon av de centrala karaktärerna valdes 

istället en sekvens längre in i avsnittet, sekvens 2, där en av TV-seriens huvudkaraktärer för 

första gången introduceras, för den första fördjupade analysen. 

 

Sekvens 2:  

Narrativ analys: 

1: Huvudelement:  

I avsnittets andra sekvens introduceras för första gången huvudkaraktären Carrie Bradshaw i 

person. Hon sitter med sin väninna Elisabeth på ett café, och Elisabeth berättar att mannen 

hon träffade aldrig ringde henne tillbaka. Carries berättarröst beskriver att hon då insåg att 

ingen har berättat för Elisabeth om ”slutet för kärleken på Manhattan”.  

   I nästa scen sitter Carrie ensam i sin lägenhet och skriver på sin kolumn. Hennes berättarröst 

beskriver hur cynisk och oromantisk tidsandans syn på kärlek är, och kameran filmar hennes 

datorskärm när hon skriver att Amor har försvunnit (”Cupid has flown the co-op”). Scenen i 

lägenheten åtföljs av scener från New Yorks gator, där kvinna efter kvinna filmas medan 

Carries berättarröst beskriver hur staden är full av bra, vackra och självständiga men ensamma 

kvinnor. I nästa bild står hon själv på en gata och tar fram en tidning ur en tidningsbox, i 

vilken hennes egen spalt, Sex and the City, finns. Hon ställer frågan; ”Varför finns det så 

många bra ogifta kvinnor, men inga bra ogifta män?”. 

 

2: Explicit meningsinnehåll:  

Narrativet i den andra sekvensen kretsar främst kring Carries kolumn, som behandlar det 

övergripande temat i hela avsnittet; skillnaden mellan mäns och kvinnors syn på kärlek och 

relationer. Bilden av den rådande tidsandan och människors attityder som förmedlas i 

sekvensen antyder en stark cynism men också, bland alla de kvinnor som beskrivs, en längtan 

efter äkta kärlek och romantik. Att Amor har försvunnit är trots allt ett problem, och Carrie 

frågar sig hur de hamnade i denna röra.  

 

3: Implicit meningsinnehåll:   

För att beskriva den andra sekvensens implicita meningsinnehåll är det intressant att titta på 

representationer av kvinnor och män i sekvensen. Trots att sekvensen är relativt kort och 

narrativet inte innehåller så många karaktärer, skapas en tydlig skildring av hur kvinnor 

respektive män är. Redan från sekvensens början, när Carrie sitter och pratar med sin väninna 
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Elisabeth, blir det tydligt att narrativet berättar hur kvinnor blir svikna av män och att 

kvinnors och mäns inställning till relationer är ytterst olika. Även om problemet skenbart 

tillskrivs en cynisk tidsanda och en genomgående minskad tilltro till romantik visar sättet 

kvinnor respektive män representeras på att problemet, åtminstone ur Carries synvinkel, beror 

på männen. Narrativet gör det tydligt att historien berättas ur just Carries perspektiv, och 

representationen av männen sker på detta villkor.  

 

Karaktärerna:  

Den första karaktären som introduceras i sekvensen är Elisabeth, vars huvudsakliga funktion i 

narrativet är att exemplifiera det övergripande temat om diskrepansen mellan mäns och 

kvinnors syn på kärlek och relationer. Narrativet ger ingen fördjupad bild av hennes 

personlighet, och hon agerar enbart för att fylla sin funktion, vilket gör henne till en platt 

karaktär. Karaktären Carrie Bradshaws plats i narrativet är både som en agerande 

huvudperson och som berättare; hon för narrativet framåt, men fyller framför allt en funktion 

som sig själv, en personlighet som narrativet kretsar kring. Carrie är oförutsägbar och 

levande, uppbyggd av flera olika delar av vilka många ännu inte visats, och det gör henne till 

en rund karaktär.  

 

Klädkoder och icke-verbal kommunikation 

I sekvensens första scen skapas ett första intryck av vem Carrie Bradshaw är genom de koder 

av konstruktion som hon omges av. Det enda som syns av Carrie är hennes arm, hår och en 

del av axeln bakifrån. Hon sitter avslappnat med en cigarett i den ena handen, som hon med 

eftertryck släcker på ett askfat efter att hon – i form av berättarrösten – konstaterar att ingen 

har berättat för hennes väninna om slutet för kärleken på Manhattan. Denna form av icke-

verbal kommunikation, Carries kroppsspråk, ger intrycket av att hon är självsäker och lite 

förbannad, och genom den kontext som hennes replik ger får man intrycket av att hon har 

erfarenhet av det problem kring män och relationer som de diskuterar.  

   Carries hår är kraftigt permanentat och hon är klädd i en leopardmönstrad topp och har ett 

guldsmycke kring armen, och i kontrast till hennes väninna, som är klädd i en igenknäppt, grå 

kavaj, skapar hennes utseende intrycket av en djärv och självsäker person.  

   I scenerna från New Yorks gator framstår de massor av kvinnor som filmas som 

framgångsrika och vackra, på grund av deras korrekta och snygga klädsel och dyra 

accessoarer. Denna kod av konstruktion förtydligar bara det Carries berättarröst redan 

fastställt, att New York är fullt av vackra och framgångsrika kvinnor, som alla är ensamma.  

 

Sekvens 4: 

Narrativ analys: 

1: Huvudelement: 

Den fjärde sekvensen inleds med att de fyra vännerna, Carrie, Samantha, Charlotte och 

Miranda, sitter på en restaurang för att fira Mirandas födelsedag. Tre dragqueens kommer in 

med en födelsedagstårta och sjunger för Miranda, som motvilligt road blåser ut ljusen på 

tårtan.  

   Därpå introduceras karaktären Samantha med sin första replik i avsnittet, då hon säger att 

framgångsrika kvinnor i New York bara har två val; antingen att banka huvudet i väggen och 

försöka hitta ett förhållande eller att strunta i det och gå ut och ha sex som en man. Charlotte 

reagerar oförstående på hennes påstående och Samantha förklarar att ha sex som en man är att 

ha sex utan känslor. Detta sätter igång en diskussion mellan de fyra kvinnorna om romantik, 

sex och relationer.  

 

2: Explicit meningsinnehåll:  
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Narrativet i den fjärde sekvensen kretsar kring det övergripande temat för hela avsnittet, om 

skillnaden mellan män och kvinnor när det gäller kärlek och sex, men ger framför allt en 

utvecklad bild av de fyra huvudkaraktärerna. Genom det samtal som inleds med Samanthas 

påstående om att kvinnor kan ha sex som män utmejslas några av de fyra karaktärernas 

egenskaper och karaktärsdrag. Samanthas första replik, och hennes efterföljande berättelse om 

en man som hon träffade som hon efter att ha haft sex bara glömde, implicerar hennes 

sexuella frigjordhet och frispråkighet. Hon ser på män som sexobjekt, och lägger inga känslor 

i de sexuella relationer hon ingår. Men när hon berättar om mannen som hon efteråt glömde, 

frågar Charlotte om det inte var för att han inte ringde henne efteråt. Charlotte kan inte förstå 

Samanthas syn på sex, och hon visar gång på gång, bland annat genom att förfärat fråga sina 

vänner om de verkligen menar att man ska ge upp kärleken, hur viktigt det är för henne med 

äkta känslor. Hennes syn på kärlek och relationer är romantisk och konservativ. 

   När samtalet kommer in på ämnet romantik berättar Miranda om en man som hon gick ut 

med som ville läsa poesi, gå ut och äta och prata med henne – något hon absolut inte ville 

vara med om. Till skillnad från Charlotte vill hon inte ha romantik och för mycket känslor, 

och hon framstår som cynisk och pragmatisk i sin syn på relationer.  

   Carrie lyssnar mer än hon talar i den fjärde sekvensen, och trots att hennes uppfattning av 

kärlek och sex har spår av Miranda och Samanthas cynism ifrågasätter hon också deras 

cyniska syn på kärlek och ställer frågan ”Men romantiken då?”. När Charlotte frågar om de 

menar att man ska ge upp kärleken hävdar hon också bestämt att både Samantha och Miranda 

en dag kommer att hitta den rätta mannen, och att deras cyniska inställning då kommer att 

försvinna fortare än kvickt. 

 

3: Implicit meningsinnehåll:   

Samanthas påstående om att kvinnor kan ha sex som män ger sekvensen ytterligare en 

innebörd, som också kan kopplas till ett av temana i det fullständiga avsnittet. Det handlar om 

ifall kvinnor bör, eller håller på att, ändra sin syn på kärlek och sex och bli mer lika de män 

som framställs i avsnittet. I narrativets dialog beskriver Samantha hur kvinnor för första 

gången i historien har lika mycket pengar och makt som män, samt samma förmån att 

behandla män som sexobjekt. Begreppet ”sexobjekt” problematiseras inte på annat sätt än att 

Miranda konstaterar att en man som märker att kvinnan bara vill ha honom för sex inte 

presterar som han bör. Samanthas lösning på det problemet är att göra slut mannen i fråga, 

något som ytterligare förstärker intrycket av en förändrad syn på sex och kärlek även hos 

kvinnor.   

 

Karaktärerna:  

I sekvensen formas de fyra karaktärerna till sammansatta personer, och särskilt Carrie 

Bradshaw framställs som levande och oförutsägbar, framför allt genom att hon aldrig väljer 

mellan den romantiska och den cyniska syn på sex och kärlek som narrativet kretsar kring 

utan behåller en slags trovärdig ambivalens. Charlotte, Samantha och Miranda har sina fasta 

roller som romantiker respektive cyniker, men deras respektive personligheter får också 

utrymme i narrativet vilket gör dem till runda karaktärer med skiftande karaktärsdrag.   

 

 

 

Klädkoder och icke-verbal kommunikation: 

 Av de olika koderna av konstruktion är det i den fjärde sekvensen främst den icke-verbala 

kommunikationen som skapar mening i narrativet. Genom dialogen mellan de fyra vännerna 

på restaurangen skapas ett intryck av deras respektive personligheter och uppfattning om 

kärlek, sex och relationen mellan män och kvinnor, och detta intryck får uppbackning av den 
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icke-verbala kommunikationen i form av ansiktsuttryck och gester. Charlottes negativa åsikt 

om Samanthas syn på män som sexobjekt blir redan innan hon hunnit säga något tydlig, då 

hon rynkar pannan och ser på Samantha med tvivel och misstro i blicken när Samantha 

berättar om sin inställning till män och sex. När Miranda berättar om den man hon träffade 

som ville läsa poesi, gå ut och äta middag och prata med henne, saker som de fyra vännerna 

betraktar som romantiska gester, visar Charlotte genom sin min, ett uppskattande och 

drömmande ansiktsuttryck, att det är precis det hon söker i relationen till en man och att hon 

söker efter romantik och kärlek. Samantha å sin sida himlar med ögonen när Carrie frågar om 

inte romantik spelar någon roll, vilket förtydligar hennes känslolösa och oromantiska 

inställning.  

 

Sekvens 9: 

Narrativ analys: 

1: Huvudelement: 

Carrie har varit i Kurt Harringtons lägenhet och haft sex med honom. Sekvensen inleds med 

att hon lämnar Kurts lägenhet och går ut på gatan uppfylld av självförtroende. En man på 

gatan stöter till henne så att hon tappar sin väska och allt innehåll åker ut. En annan man böjer 

sig ned för att hjälpa henne att plocka upp sakerna ur väskan; Carrie konstaterar att han är 

väldigt stilig och inte bär någon vigselring. I nästa stund tillägger hon att han också vet att hon 

bär med sig ett stort förråd av kondomer i sin väska, eftersom det är just dem som han har 

plockat upp från gatan och räcker över till henne. När hon går därifrån vänder hon sig om, och 

mannen vinkar åt henne. Carrie rättar nervöst till sin klänning och är samtidigt nära att 

snubbla på sina höga klackar.   

 

2: Explicit meningsinnehåll:  

I sekvensens inledning känner sig Carrie självsäker, och hon beskriver sig själv som mäktig 

och stark. Hennes självsäkra tankar avbryts av att hon tappar sin väska och allt dess innehåll 

åker ut på gatan, men i nästa stund upptas hennes tankar istället av något annat; att mannen 

som kommer fram och hjälper henne ser mycket bra ut. Hon hinner till och med notera att han 

inte är gift, och därefter förändras hennes beteende, och hon blir flörtig och osäker. När hon 

går från mannen rättar hon till sin klänning och vänder sig om för att titta på honom, och 

snubblar på sina klackar som om hon vore nervös.  

   Carrie är uppenbart inte oberörd av den okände mannen, och hon dröjer kvar med blicken på 

honom, och vänder sig även om när hon går, som för att manifestera sitt intresse för honom. I 

kontrast till Carries nervösa och flirtigt osäkra beteende är mannen helt lugn, och vinkar 

obesvärat åt henne när hon går. Sekvensens explicita meningsinnehåll ger intrycket av att 

Carrie, trots sin självsäkerhet och kontroll, inte är helt ointresserad av vad män tycker och att 

hennes känslor, i detta fall nervositet och blyghet, ligger ganska ytligt inom henne och lätt 

dyker upp och påverkar henne.  

 

3: Implicit meningsinnehåll:   

Den nionde sekvensen innehåller en spänning mellan vad som kan beskrivas som två sidor av 

Carrie, eller två sidor av hennes syn på sig själv och på män, som är intressant att titta på när 

det gäller att undersöka sekvensens implicita meningsinnehåll. När hon kommer ut från Kurt 

Harringtons lägenhet känner hon att hon har kontroll; kontroll över sig själv men framför allt 

över män. Hon var visat för sig själv att hon kan ha det som Samantha kallar ”sex som en 

man”, utan känslor, och på grund av hennes tidigare historia med Kurt då hon har blivit sårad 

kan man anta att hon känner det som att hon övervunnit honom och visat att hon inte berörs 

av det som hänt tidigare. Hon har lagt känslorna åt sidan och upplever sig ha makt.  
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   I nästa stund stöter en man till henne så illa att hon tappar sin väska och allt innehåll åker ut, 

och en annan man kommer fram och hjälper henne att plocka upp alla hennes saker. 

Händelsen gör att narrativets första del, när Carrie är självsäker och stark, kommer av sig, och 

istället tar en annan sida av Carrie över. Den kontroll och makt hon tidigare kände är som 

bortblåst, och hon blir plötsligt osäker och nervös. Eftersom det enda som förändras mellan 

sekvensens två delar är att hon träffar två olika män kan den slutsatsen dras att förändringen 

hos Carrie kan härröras till just de två männen. Hennes nervositet och att hon oroar sig över 

att mannen som hjälper henne vet att hon bär ett stort antal kondomer i väskan antyder att hon 

inte alls är så känslokall och i kontroll över sina känslor som hon i sekvensens början vill göra 

gällande; män och vad de tycker om henne är fortfarande centralt, och hon är inte helt oberörd 

inför känslor. Vad hon känner och hur pass likgiltig hon kan vara definieras av mannen hon 

möter.  

 

Karaktärerna:  

I den nionde sekvensen förekommer bara två karaktärer, varav den ena är känd och den andra 

hittills okänd. Carrie fortsätter att utvecklas i varje sekvens av avsnittet, och i den nionde 

sekvensen kan man skönja en osäkerhet i hennes karaktär som tidigare inte varit tydlig. 

Hennes plats i narrativet är nu helt och hållet som en drivande karaktär, en huvudperson vars 

personlighet är djup och oförutsägbar.  

   Mannen som hjälper Carrie att plocka upp hennes saker från gatan är namnlös, och verkar 

vid en första anblick bara finnas i narrativet för att fylla en funktion som den som får Carrie ur 

fattning efter hennes möte med Kurt. Samtidigt är den okände mannen inte en platt karaktär, 

som handlar helt förutsägbart och för att få narrativet att gå framåt. Det finns en mystik kring 

honom, som framför allt skapas av Carries nervösa beteende och hans lugn i kontrast. I 

sekvensens slut visas mannen i bild, då han ser efter Carrie som går iväg, och lite roat 

förbryllad rynkar på ögonbrynen. Detta skapar ett intryck av att mannens tankar, inte i relation 

till Carrie utan för sig själva, spelar roll, vilket förstärker karaktärens oförutsägbarhet och vikt 

i narrativet.  

 

Klädkoder och icke-verbal kommunikation: 

De olika koderna av konstruktion fungerar i sekvensen dels som tecken som berättar något om 

de två karaktärerna, och dels som attribut som för narrativet framåt. En central roll i 

sekvensen spelar Carries väska, men framför allt det som väskan innehåller; när hon tappar 

väskan faller en mängd olika sorters smink ut, framför allt läppglans och läppstift, och så de 

paket med kondomer som den okände mannen som hjälper Carrie plockar upp. Detta kan ses 

som representativ för Carrie och hennes livsstil, framför allt i den kontext som den tidigare 

delen av avsnittet ger då Carrie bestämt sig för att ”ha sex som en man”. Samtidigt fungerar 

det som något som för narrativet framåt, genom att påverka Carrie så att hon blir blyg och lite 

förlägen i mötet med den okände mannen, då hon tycker att det är generande att han sett 

hennes stora förråd av preventivmedel. Mannen verkar dock inte berörd, utan räcker över 

paketen till Carrie med ett lugnt ”varsågod”.  

   Även Carries kläder, i samband med den icke-verbala kommunikationen så som Carries 

osäkra gester, har en funktion i sekvensens narrativ. Hon bär en kort, svart klänning som hon 

är barbent under, och ett par svarta skor med höga klackar. Kläderna är sensuella och 

utmanande, men bidrar i sekvensen till att förtydliga Carries osäkerhet. När hon går från 

mannen på gatan rättar hon nervöst till sin klänning i bak, och kort därpå snubblar hon på sina 

höga klackar. Dessa händelser slår hål på bilden av Carrie som sval och oberörd, och 

förstärker intrycket av att mötet med den okände mannen gjort henne nervös.  

   Mannen som hjälper Carrie på gatan bär en kritstrecksrandig kostym över en blå skjorta och 

slips. Han har blänkande rena, svarta herrskor och bär en stor klocka som ser dyrbar ut kring 
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handleden. Dessa klädkoder ger ett intryck av mannen som korrekt, självsäker och klanderfri, 

vilket också förstärks av hans beteende gentemot Carrie.  

    

Sekvens 13: 

Narrativ analys: 

1: Huvudelement: 

Carrie är med sina vänner Samantha och Miranda på nattklubben Chaos. Där möter hon Kurt, 

som säger att han blev lite förbannad när hon lämnade honom dagen innan, men att han är 

glad att hon äntligen har förstått vilken sorts relation han vill ha, så att de kan ha sex utan 

förpliktelser. Carrie blir förbryllad och undrar för sig själv om alla män i hemlighet vill att 

kvinnor ska vara promiskuösa och utan känslor. Hon frågar sig varför hon inte känner att hon 

har mer kontroll om hon nu verkligen har sex som en man. 

  Samantha kommer fram till Carrie och pekar ut en man som också är på nattklubben. 

Samantha beskriver mannen som ”nästa Donald Trump, fast yngre och snyggare”, och Carrie 

inser att det är mannen från gatan, som hjälpte henne när hon tappade väskan. När mannen 

vinkar igenkännande åt henne vinkar hon tillbaka, men när Samantha frågar om hon känner 

honom svarar hon att hon aldrig sett honom förut. Samantha bestämmer sig för att stöta på 

mannen, med motiveringen att han vanligtvis bara går ut med modeller, men att hon ju ser 

lika bra ut som en modell. När hon går iväg mot mannen ger Carrie honom smeknamnet ”Mr. 

Big”.  

 

2: Explicit meningsinnehåll:  

I den trettonde sekvensen blir det tydligt att Carrie, trots sitt försök att enligt Samanthas 

uttryck ”ha sex som en man”, inte har vunnit den kontroll hon trodde att hon skulle vinna, och 

att något ändå saknas för att hennes sexuella relation med Kurt Harrington ska vara så utan 

känslor som hon tänkt sig. Carrie är själv medveten om detta, och undrar för sig själv varför 

hon inte vunnit kontrollen i relationen med Kurt. Trots att det var just en sexuell relation utan 

förpliktelser hennes experiment gick ut på att uppnå blir hon illa till mods när Kurt uttrycker 

det rakt ut. När Kurt först säger att han blev förbannad när hon bara lämnade honom dagen 

innan reagerar Carrie med belåtenhet, men sedan blir hon både förvånad och besviken när 

Kurt säger att han är glad över det som skedde, eftersom det är just en sådan relation han 

söker. Detta antyder att det för Carries del är mer känslor inblandade än hon menat, och att 

hon helst velat att Kurt antingen inte skulle acceptera hennes beteende, eller att han ville ha en 

traditionell, kärleksbaserad relation med henne. Carrie kan inte identifiera sig med de 

”promiskuösa och känslolösa” kvinnor som hon frågar sig om alla män egentligen söker.  

   Sekvensens nästa scen säger framför allt något om Samantha och hennes relation till sig 

själv och till män. När den okände mannen från gatan, som får smeknamnet Mr. Big, vinkar åt 

Carrie vinkar hon tillbaka, men hon vill inte kännas vid att hon någonsin träffat honom och 

verkar inte berörd av sitt tidigare möte med honom. Samantha däremot är väldigt intresserad 

av mannen, och hon verkar ha en god insyn i vem han är och vad han gör. Trots att hon är 

medveten om att han bara brukar gå ut med fotomodeller ser hon det som självklart att hon 

har en chans på honom, eftersom hon enligt sig själv ser lika bra ut som en modell, och 

dessutom äger ett eget företag. Samantha har ett extremt gott självförtroende, som härstammar 

dels från att hon vet att hon är vacker, och dels från hennes självsäkerhet som framgångsrik 

karriärkvinna. Till skillnad från Carrie tidigare i sekvensen verkar Samantha inte blanda i 

några ömtåliga känslor i sina relationer med män, och hon är säker på att hon ska få vad hon 

vill ha.  

 

3: Implicit meningsinnehåll:   
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Sekvensens implicita meningsinnehåll kretsar kring temat om kontroll och makt i relationen 

mellan män och kvinnor, något som manifesteras både i Carries möte med Kurt och i scenen 

mellan Samantha och Carrie, där de talar om den okände Mr. Big. När sekvensen sätts in i en 

kontext av det fullständiga avsnittet visar sekvensens narrativ två sidor av det som är 

avsnittets grundläggande tema; kvinnor som har, eller försöker ha, sex som män. Samantha är 

den som i avsnittet myntade uttrycket, och det är sedan tidigare känt att hon redan praktiserar 

den känslolösa sexuella relationen. Hennes självsäkerhet när hon ska möta Mr. Big får då 

ytterligare en förklaring, i och med att hon, till skillnad från Carrie, vet att hon kan lägga 

känslorna åt sidan i sina relationer med män. Samantha har den kontroll som Carrie tidigare i 

sekvensen konstaterar att hon inte riktigt uppnår, och den kontrollen i relationen till män 

uppnår honom dels genom sin självsäkerhet och dels genom att inte lägga några känslor i sina 

sexuella relationer. Carrie, som genom sitt möte med Kurt visar att hon inte lagt sina känslor 

helt åt sidan, är egentligen inte helt nöjd med konceptet att ha ”sex som en man”, och därför 

kan hon aldrig vinna den kontrollen.  

 

Karaktärerna:  

Carries osäkerhet inför sina relationer med män och framför allt sina egna känslor fördjupar 

hennes karaktär, och skapar en oförutsägbarhet som är betecknande för en rund karaktär. 

Eftersom hon fortfarande är berättaren som för narrativet framåt är det tydligt att hennes plats 

i narrativet är centralt.  

   Samantha är fortfarande en karaktär med några ganska bestämda egenskaper. Hon är 

självsäker, frispråkig och sexuellt frigjord, och den karaktär som framför allt tillämpar 

konceptet ”att ha sex som en man”. Hennes plats i narrativet är dock inte enbart för att fylla en 

funktion, då hennes berättelse är fristående från den del av narrativet som kretsar kring Carrie, 

vilket också gör henne till en central karaktär. Samantha för också narrativet framåt, och även 

om hennes fixerade egenskaper kan göra henne förutsägbar skapas en djupare personlighet 

hos henne genom hennes centrala plats i narrativet.  

   Genom Samanthas beskrivning ges ytterligare information om den okände mannen från 

gatan, Mr. Big, framför allt att han mycket riktigt är framgångsrik. Trots sin korta medverkan 

fungerar Mr. Big inte som en platt karaktär som ska fylla en funktion i narrativet, eftersom 

mystiken kring hans person, som skapas när han vinkar åt Carrie och av att hon inte låtsas 

känna honom, endast förstärker mystiken kring honom och gör honom ännu mer oförutsägbar.  

   I sekvensen förekommer bara en platt karaktär, som endast får utrymme i narrativet för att 

fylla en funktion och inte som en central person i sig. Det är Kurt Harrington, vars uppgift i 

narrativet är att exemplifiera den känslobefriade sexuella relationen och få Carrie att fundera 

över vad det egentligen är män vill ha. Karaktären Kurt består av några få, enkelt utskisserade 

egenskaper, och i narrativet existerar han endast i relation till Carrie.  

  

Klädkoder och icke-verbal kommunikation: 

I den trettonde sekvensen är den aspekt av konstruktion som är intressant att titta på den icke-

verbala kommunikationen. När Carrie pratar med Kurt Harrington är det främst hennes 

ansiktstuttryck och gester som avslöjar vad hon egentligen tänker, även när hon inte säger det. 

När Kurt berättar att han blev förbannad när hon lämnade honom dagen innan visar Carries 

ansiktsuttryck att hon, vilket hennes tonfall insinuerar, inte alls är förvånad utan snarare 

belåten med hans reaktion, en reaktion som skulle ha visat att han brydde sig om vad hon 

gjorde. Men i nästa stund syns förvåning och besvikelse i hennes min, framför allt genom 

hennes höjda ögonbryn och stelnade leende, när hon inser att Kurt är nöjd med hennes 

agerande, och att det är en sexuell relation utan känslor han vill ha. I den följande dialogen ger 

Carrie genom sina repliker sken av att också vara nöjd med den överenskommelsen, men 

hennes ansiktsuttryck och kroppsspråk ger ett annat budskap. Hon ser ned i golvet, som för att 
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inte låta Kurt se hennes besvikelse, och hennes höjda ögonbryn och nervösa nickningar visar 

tydligt att hon är förvånad över hur händelserna utvecklades.  

    

Sekvens 17:  

Narrativ analys: 

1: Huvudelement: 

Efter besöket på nattklubben är Carrie ensam, och hon hittar ingen taxi. När hon precis börjar 

bli rädd att hon ska bli tvungen att promenera hem kommer Mr. Big i sin bil, och erbjuder 

henne skjuts hem. I bilen frågar han vad Carrie arbetar med, och hon berättar om sin kolumn 

och det ämne som hon just nu skriver om, om kvinnor som har sex som män, utan känslor. 

Mr. Big säger att Carrie inte är sådan, och inte han heller. Carrie frågar skämtsamt vad det är 

för fel på honom. Mr. Big skrattar och säger att han förstår att hon aldrig varit kär. Carries 

leende stelnar och hon känner det som att hon tappar andan, hon vill bara åka hem och 

gömma sig. Innan hon går upp till sin lägenhet vänder hon tillbaka till Mr. Bigs bil och frågar 

honom om han någonsin har varit kär, och han svarar med ett eftertryckligt ”absolut”.  

 

2: Explicit meningsinnehåll:  

Trots att Carrie och Mr. Big inte känner varandra talar de i bilen öppet om ämnen som skulle 

kunna ses som privata eller känsliga, som sex och relationer. Ämnena introduceras genom att 

Carrie berättar om sitt arbete med sin tidningskolumn, vilket till en viss del kan förklara 

hennes öppenhet. Carrie antar en raljerande ton när hon pratar om kvinnor som har sex som 

män, särskilt när Mr. Big säger att varken hon eller han är sådana människor som har sex utan 

känslor. Genom den skämtsamma tonen, och att fråga vad det är för fel på honom när Mr. Big 

berättar att han inte har sex utan känslor, sätter Carrie upp en mur som gör att samtalet trots 

allt inte blir personligt. Mr. Big är dock inte rädd för att blotta inre känslor, och han för 

samtalet från sex till kärlek, ett ämne som av Carries reaktion att döma är betydligt känsligare. 

När Mr. Big säger att hon uppenbarligen aldrig har varit kär känner Carrie det som att hon 

tappar andan, som efter ett hårt fall, och hon känner en oro och en olust. Trots hennes 

skämtsamhet och svårhet att ta till sig de mer personliga och känsliga ämnena kan hon inte 

låta bli att fråga om Mr. Big någonsin varit kär. Även om hon vill avskärma alla äkta känslor 

och verka oberörd kan hon inte frångå att känslor faktiskt spelar roll för henne, och när hon 

möter en man som Mr. Big, som inte är rädd för att visa sina känslor, kommer den sidan av 

henne fram. Olusten hon känner kan komma ifrån att hon är medveten om just denna sida, och 

att den känslokalla sidan av Carrie inte är helt ärlig.  

 

3: Implicit meningsinnehåll:   

I sin kontext till det hela avsnittet skapar den sjuttonde och sista sekvensen en motbild till det 

rådande temat i det övriga avsnittet, om sex utan känslor och att synen på kärlek och 

relationer i New York blivit cynisk och oromantisk. Framför allt ger sekvensen en inblick i 

vem Carrie egentligen är, och var hon står i kampen mellan den cyniska och den romantiska 

synen på sex och kärlek. Genom hela avsnittet har Carrie tänkt på och experimenterat med 

sexuella relationer utan känslor inblandade, och hon har gång på gång slagit fast att kärleken 

har försvunnit från New York. I den sista sekvensen möter hon dock en man som motsäger 

hela denna bild, och som genom sina ord lyckas tränga in till Carries känslor. I avsnittet 

försöker hon att komma på ett sätt att vinna kontroll och få makten i en relation, och tror först 

att hon har hittat lösningen i att inte blanda in sina känslor i relationen. Hennes känslor ligger 

dock närmare ytan än hon tror, vilket uppenbaras när hon blir så berörd av Mr. Bigs påstående 

att hon aldrig har varit kär.  

 

Karaktärerna:  
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Den karaktär som är intressant att titta på i den sjuttonde sekvensen är mannen som av Carrie 

fått smeknamnet Mr. Big. Han spelar en tydlig funktion i narrativet, genom att motsäga 

framför allt den bild av män som har skapats i det övriga avsnittet, och genom att nå fram till 

Carries känslor på ett sätt som ingen gjort tidigare i avsnittet. Men den funktionen har han inte 

som en platt, tom karaktär, utan som en person i sig, med en egen historia och en egen 

personlighet. Genom att berätta att han inte är en sådan man som har sex utan känslor och att 

han har varit kär, ges hans karaktär en historia och en egen berättelse. Mr. Big är fortfarande 

en oförutsägbar karaktär som inte finns i narrativet enbart i relation till Carrie, vilket gör 

honom till en rund karaktär.  

 

Klädkoder och icke-verbal kommunikation: 

Den sjuttonde sekvensen utspelar sig huvudsakligen i en bil, och klädkoder tillför inte någon 

central mening till berättelsen. Den aspekt av konstruktion i sekvensen som är intressant att 

titta på är istället den icke-verbala kommunikationen, som genom sin konstruktion förtydligar 

och fördjupar det som sker i narrativet.  

   Mr. Big sitter avslappnat långt ut på sitt bilsäte med händerna i kors över benen. Han är lätt 

böjd mot Carrie, och hans kroppsspråk signalerar självsäkerhet och trygghet. Carrie sitter 

tillbakalutad i sätet, och gestikulerar med händerna och vrider på sig ofta. I kontrast till Mr. 

Bigs lugn, han varken gestikulerar eller rör på sig på annat sätt, ger hon ett mer nervöst 

intryck, och i kombination med att hon ofta höjer sitt ansikte, sticker ut hakan, verkar hon 

också utmanande och trotsig, som om hon behöver försvara sig. När Mr. Big för in ämnet 

kärlek i samtalet stelnar hennes ansiktsuttryck och hon ser ut att bokstavligen ha tappat andan. 

Hon blinkar långsamt, nästan blundar, och drar efter andan, ett uttryck som förstärker 

intrycket av att hon är känsligare än hon vill erkänna. I resten av sekvensens har hennes 

självsäkra och utmanande ansiktsuttryck förbytts av ett vekare, nästan oroligt uttryck, vilket 

ytterligare låter förstå hur berörd hon har blivit av vad Mr. Big sagt.  

 
Steg 4:  

En övergripande analys av materialet II.  

 Resultatet från analyserna av de enskilda sekvenserna samlas ihop 

 En analys av avsnittet som helhet, med utgångspunkt i de analyserade sekvenserna, görs.  

 

Analys steg 4: Rubrik: Analys av hela avsnittet 

 

Med utgångspunkt i resultatet från analyserna av de enskilda sekvenserna samt de centrala 

teman som avsnittet Sex and the City är uppbyggt kring, kan två huvudsakliga aspekter av 

avsnittet som är viktiga för denna uppsats påvisas.  

   Den ena aspekten handlar om framställningen av de fyra huvudkaraktärerna, Carrie 

Bradshaw, Charlotte York, Samantha Jones och Miranda Hobbes. Genom avsnittets narrativ 

och de aspekter av avsnittets konstruktion som utgörs av klädkoder och icke-verbal 

kommunikation formas karaktärerna till levande och sammansatta personer, som på 

respektive sätt utgör avsnittets nav.  

   Carrie Bradshaw är både berättare och huvudperson i avsnittet, och pendlar mellan att ha en 

cynisk och negativ syn på kärlek, och att efterfråga romantik och äkta känslor i relationen 

mellan kvinnor och män. Den av avsnittets narrativa trådar som följer henne handlar om det 

som utgör ett av temana i avsnittet, om kvinnors och mäns olika respektive inställningar till 

sex. Det centrala temat är kontroll, och mellan de analyserade sekvenserna ges en sammansatt 

och komplicerad bild av Carries relation till sig själv, sina känslor och till män i denna fråga. I 

narrativets första skede försöker Carrie uppnå kontroll i sin relation till män genom att inte 

blanda in känslor i relationen, och ha sex utan känslor på det sätt som i avsnittet beskrivs som 
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att ha sex som en man. Men i den trettonde sekvensen blir det tydligt att Carrie i sina egna 

ögon inte uppnått den kontroll hon strävat efter. Hennes agerande antyder att hon trots sitt 

försök inte avskärmat sig från sina känslor, och detta blir ännu tydligare i den sjuttonde 

sekvensen då hon berörs djupt av en man som talar om både sina egna och hennes känslor och 

därmed drar upp dem i ljuset.  

   Det är framför allt i den fjärde sekvensen, då vännerna sitter på en restaurang och diskuterar 

kärlek, sex och män, som de övriga tre huvudkaraktärernas drag och egenskaper framträder. 

Charlotte, Miranda och Samanthas respektive personligheter formas då i relation till 

sekvensens narrativ och den icke-verbala kommunikationen, och denna relation återkommer 

sedan genom resten av avsnittet. Charlotte framstår i den fjärde sekvensen som romantisk och 

konservativ, och dessa karaktärsdrag styr sedan narrativet i sekvens 14, då hon väljer att inte 

gå till sängs med Capote Duncan. Händelserna som följer, då Capote Duncan åker till en 

nattklubb för att hitta en annan kvinna för natten, återspeglar avsnittets tema om kvinnors och 

mäns olika inställningar till sex. I den fjärde sekvensen skildras Samantha och Mirandas 

cynism när det gäller kärlek och sex genom narrativets meningsinnehåll och den icke-verbala 

kommunikationen, och dessa drag följer sedan narrativet i senare sekvenser. Samantha 

framstår i den fjärde sekvensen som sexuellt frigjord och frispråkig, och i den femtonde 

sekvensen, då hon stöter på Mr. Big, och den sjuttonde sekvensen, när hon har följt med 

Capote Duncan hem, är just dessa karaktärsdrag tätt knutna till narrativet. På samma sätt är 

Mirandas cynism och avsky mot romantiska gester, som framkommer i den fjärde sekvensen, 

karaktärsdrag som står i centrum även i den tolfte och sextonde sekvensen under hennes träff 

med Skipper. De fyra huvudkaraktärernas respektive personligheter styr på så vis narrativet, 

och framställningen av dem blir väsentlig för en förståelse av avsnittets teman.  

   Den andra betydelsefulla aspekten av avsnittet är den representation av kvinnor respektive 

män som avsnittet innehåller. Det huvudsakliga, övergripande temat i avsnittet är skillnaden 

mellan kvinnors och mäns syn på kärlek, sex och relationer. Underteman till detta är kvinnor 

och mäns olika inställning till sex med eller utan känslor inblandade, samt maktspelet mellan 

män och kvinnor där olika metoder används för att vinna kontrollen. Representationen av män 

och kvinnor i avsnittet är starkt knutet till dessa teman för narrativet, och det gör att 

representationen utgår från en diskrepans mellan könen vad gäller fixerade beteenden kring 

och inställningar till sex och relationer.  

   Redan i avsnittets andra sekvens framkommer en representation av män som svekfulla och 

svåra att förstå ur det kvinnliga perspektivet. Carries vän Elisabeth berättar om en man som 

hon träffade som slutade höra av sig till henne, och eftersom narrativet endast berättas ur detta 

perspektiv tillskrivs männen skulden för den nya, cyniska synen på kärlek som de narrativa 

trådarna i resten av avsnittet utgår från. I slutet av sekvensen frågar Carrie varför det finns så 

många bra, ogifta kvinnor men inga bra, ogifta män, en vinkling av avsnittets övergripande 

tema som förstärker skillnaderna i representationen av kvinnor respektive män.  

   Det begrepp som Samantha introducerar i den fjärde sekvensen, kvinnor som har sex som 

män, skapar också en representation av kvinnor och män som är knutet till undertemat om sex 

med eller utan känslor. Detta undertema återfinns i flera narrativa trådar i avsnittet, framför 

allt i Carries sexuella experiment med Kurt Harrington, men också i Charlotte samt 

Samanthas berättelser. Själva temat går ut på en påstådd skillnad i mäns och kvinnors 

inställning till sex; män har sex utan känslor, medan kvinnor traditionellt sett blandar in 

känslor i sexuella relationer. Genom Samanthas begrepp tas detta tema till en andra nivå, som 

innebär en skiftning i representationen av kvinnor. Samantha är det främsta exemplet på 

denna skiftning, då hon praktiserar det känslolösa sexet och därmed överför de egenskaper 

som representationen av män innehåller till sig själv, som kvinna. Samtidigt är Charlotte, och 

hennes tråd av berättelsen, bekräftande för de representationer av män och kvinnor som 

undertemat utgör. I den narrativa tråd som följer henne ser kvinnan, Charlotte, på sex som 
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något starkt knutet till känslor, medan mannen, Capote Duncan, vill ha sex helt utan känslor 

och till och med ger sig ut för att hitta en ny kvinna när han inte får det. Narrativet i avsnittet 

innehåller därmed också en spänning mellan två olika representationer av kvinnan, där den 

ena är en representation av kvinnan som känslobetonad och traditionell, och den andra visar 

hur kvinnan tar över de typiskt manliga egenskaperna som framställs i representationen av 

män.  

   Den representation av män som avsnittets grundläggande tema och undertema uttrycker, 

exempelvis att män har sex utan känslor, blir dock i slutet av avsnittet utmanat av den manliga 

karaktären Mr. Big. Hans inställning till sex, som han explicit uttrycker, följer inte den 

rådande representationen av män i avsnittet, då han aldrig har sex utan att blanda in känslor. I 

sekvensen kommer också Carrie, som genom hela avsnittet bidragit till den fixerade 

representationen av kvinnor och män som baseras på skillnaderna dem emellan, ur balans av 

detta avsteg från stereotypen, vilket gör att en spricka i den stela representationen av kvinnor 

respektive män som upprätthållits av avsnittets narrativ skapas.  

 

 

12.4. Analysschema, avsnitt 20, säsong 6: An American Girl in Paris (Part Deux)  

Sekvenser som analyseras: 1, 10, 13, 16, 22, 26.  
 

Steg 2: 

En övergripande analys av materialet I.  

 Finns det några generella mönster eller strukturer i avsnittet?  

 Innehåller avsnittet särskilda teman eller olika parallella historier inom ramen för avsnittets 

mönster och strukturer?  

 

Analys steg 2: Rubrik: Teman i avsnittet 

Eftersom avsnittet innehåller många korta scener kommer inte sekvenserna att beskrivas i 

kronologisk ordning, utan i den ordning som krävs för att berättelserna ska hänga ihop och för 

att synliggöra de teman och mönster som finns i avsnittet. Sekvenserna är ordnade för att 

berätta de fyra parallella historierna om de fyra huvudkaraktärerna Carrie, Charlotte, Miranda 

och Samantha.  

 

När An American Girl in Paris (Part Deux) börjar har Carrie varit i Paris i två veckor, och ska 

äta lunch på en restaurang med Aleksandr Petrovsky och hans före detta fru Juliette. När hon 

kommer till restaurangen sitter bara Juliette där, och Carrie konstaterar att Petrovsky är sen. 

Strax ringer Juliettes mobiltelefon, och det är Petrovsky som meddelar att han inte kan 

komma alls (sekvens 1). Juliette berättar att hon försökt få till ett möte med Carrie länge, men 

att Petrovsky alltid säger att de ska träffas så snart hans utställning har öppnat. Juliette 

beskriver hur trött hon är på att Petrovsky alltid säger ”så snart det är klart …”. När de var 

tillsammans, berättar hon, tröttnade hon på att alltid komma i andra hand efter konsten. När 

Carrie berättar om sitt arbete, sin kolumn och den bok baserad på hennes kolumner som hon 

gett ut, frågar Juliette om Petrovsky är bekväm med att hon arbetar. När Carrie säger att 

Petrovsky stöttar henne i hennes arbete konstaterar Juliette att folk kan förändras (sekvens 4).  

   Efter att lunchen är slut träffas Carrie och Petrovsky. De hinner bara prata en kort stund 

innan Petrovskys mobiltelefon ringer och han säger att han måste åka iväg till museet där hans 

utställning ska hållas. Carrie frågar besviket om det kommer att vara så varje dag, och 

Petrovsky säger åt henne att inte ge honom dåligt samvete. Han erbjuder henne att låta sin 

privatchaufför skjutsa runt henne i Paris, men hon säger att hon kan promenera (sekvens 5).  

I de följande scenerna sitter Carrie ensam på ett café och äter bakelser, och promenerar lika 

ensam runt på Paris gator. Under promenaden råkar hon ut för olika otrevliga saker; ett barn 
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slår henne i huvudet, hon kliver i hundavföring och får sitta ensam vid Seine och äta sin 

lunchbaguette (sekvens 6). När Petrovsky kommer tillbaka till deras hotellrum från museet är 

det redan sen kväll, och Carrie har gått och lagt sig. Petrovsky tror att hon sover, men Carrie 

låtsas bara sova och ger sig inte heller till känna (sekvens 7).  

   En dag promenerar Carrie som vanligt ensam runt i Paris, då hon kommer till en bokhandel 

som har hennes bok i fönstret. Hon går in, och möter där två fransmän, en kvinna och en man, 

som älskar hennes bok och är stora och ivriga beundrare av henne. De vill hålla en fest för 

henne, och bestämmer att den ska hållas den kommande lördagen (sekvens 11). I nästa scen 

berättar Carrie för Petrovsky om festen, och frågar om han vill följa med. Petrovsky säger att 

han inte kan eftersom han måste arbeta på museet, för att avtäcka sin utställning för museets 

kurator (sekvens 12).  

   Lördagen kommer och Carrie gör sig i ordning för att gå på festen som ska hållas i hennes 

ära. När hon ska gå upptäcker hon att Petrovsky mår dåligt, och är på väg att få panikångest. 

Carrie tröstar honom och försöker försäkra honom om att det kommer att gå bra, och 

Petrovsky ber henne att följa med honom till museet. Carrie säger att hon ju har sin fest, men 

Petrovsky övertalar henne och hon bestämmer sig för att följa med honom ändå eftersom det 

är viktigt för honom. Petrovsky säger åt henne att hålla honom i handen och lova att hon inte 

släpper den på hela kvällen (sekvens 16). Väl på museet upptäcker de att Petrovskys oro var 

obefogad, och museets kurator prisar honom för hans utställning. Petrovsky släpper genast 

Carries hand och lämnar henne ensam (sekvens 17).  

   När Carrie sitter och väntar på Petrovsky hittar hon ett halsband, bestående av hennes namn 

i guldbokstäver, som hon tidigare under sin Parisvistelse trodde att hon tappat bort. När hon 

förstår att Petrovsky inte kommer att bry sig om henne under kvällen bestämmer hon sig för 

att lämna museet själv, och hon irrar runt på Paris gator i ett försök att få tag på en taxi. I en 

scen då hon står med ryggen vänd mot bilvägen åker en bil förbi i vilken Mr. Big sitter, men 

de ser inte varandra (sekvens 19).  

   När Carrie till slut kommer till restaurangen upptäcker hon att festen är över, och kvar på 

bordet ligger bara hennes bok, täckt av vinglasringar och lämnad av festdeltagarna (sekvens 

20). Carrie går tillbaka till hotellrummet, och då har Petrovsky redan kommit dit. Carrie frågar 

hur han kunde överge henne på museet, och beskriver hur ensam hon känner sig i Paris. 

Petrovsky säger att han inte vill prata om det just då, och att hon visste att det skulle bli så. 

När Carrie protesterar ger Petrovsky henne en lätt örfil på kinden. När han försöker omfamna 

henne och säga förlåt går det halsband hon har kring halsen, med små diamanter, sönder. 

Carrie säger att det som hänt inte är Petrovskys fel, utan att de två söker olika saker, och hon 

säger adjö till honom och går (sekvens 21). I hotellobbyn försöker hon boka ett rum åt sig 

själv, då Mr. Big kommer in och ser henne. När hon tittar upp och ser honom börjar hon gråta, 

och berättar hur hemskt hon har haft det i Paris. När hon nämner att Petrovsky gav henne en 

örfil blir Mr. Big förbannad och vill rusa upp till rummet för att hämnas. Carrie springer efter 

honom för att stoppa honom, och gör det till slut genom att lägga krokben för honom. De båda 

landar på golvet och skrattar tillsammans (22). I scenen därpå promenerar Carrie och Mr. Big 

i Paris, och Mr. Big berättar att han insett att Carrie är Den Enda för honom. De kysser 

varandra, och Carrie ber honom att ta med henne hem till New York igen (sekvens 23). 

Senare i avsnittet har de kommit tillbaka till New York, och Mr. Big följer med Carrie upp till 

hennes gamla lägenhet (sekvens 27).  

   Charlotte ska tillsammans med sin make Harry adoptera ett barn, och i den första sekvensen 

där hon förekommer går hon i butiker tillsammans med sin vän Anthony och pratar om barnet 

och de biologiska föräldrarna som ska komma på besök. Anthony uttrycker en rädsla att inte 

få plats i Charlottes liv när barnet kommer, men Charlotte försäkrar honom om att han alltid 

kommer att ha en plats i hennes liv (sekvens 2).  
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   När de biologiska föräldrarna besöker Charlotte och Harrys lägenhet pratar Charlotte ivrigt 

om hur bra barnet kommer att få det hos dem. Den biologiska modern berättar att barnet är en 

flicka. Från början hade hon inte tänkt fråga om barnets kön, eftersom hon inte ville veta 

något om barnet, men när de frågade på sjukhuset om hon ville veta hade hon svarat ja, och 

sedan dess har hon börjat fundera på flicknamn till barnet. Charlotte och Harry förstår att de 

inte kommer att få barnet, och de biologiska föräldrarna erkänner att de ändrat sig (sekvens 

13). Harry sätter sig för att skriva ett argt brev till sin advokat, men Charlotte påminner 

honom om att de blivit varnade för att dessa saker kunde hända. Han frågar hur mycket mer 

de kan stå ut med, och Charlotte tröstar honom och säger att det barnet inte var menat att bli 

deras barn, och att deras barn kommer att komma till slut (sekvens 14).  

   I slutet av avsnittet kommer Harry hem till Charlotte med ett brev från adoptionsbyrån. Han 

berättar att de blivit beviljade att adoptera en flicka från Kina, och visar Charlotte en bild på 

den lilla flickan. Charlotte nickar och säger att det är deras barn (sekvens 24).  

   Samantha är tillsammans med sin pojkvän Smith Jerrod på en frisörsalong för att blondera 

håret. När de byter om tillsammans i en provhytt vill Smith prata om att de inte har haft sex på 

länge, och berättar samtidigt att han går till en terapeut för att kunna hantera att Samantha 

drabbats av cancer. Samantha svarar att hon inte har någon som helst sexlust och att Smith ska 

åka bort för att spela in en film, och att de därför inte behöver prata om det just då (sekvens 

3). När Smith packar för att åka iväg på sin filminspelning i åtta veckor säger Samantha att 

han gärna får ha sex med andra när han är borta, men Smith vill inte. När Samantha säger att 

hon inte har någon sexlust längre säger han att det beror på hennes kemoterapi och att lusten 

kommer att komma tillbaka. Han liknar det vid vintern; bara för att träden är nakna betyder 

det inte att de är döda (sekvens 9).  

   När Samantha kommer till kontoret en dag har hon fått blommor av Smith. Det är vårlökar, 

och på en lapp har han skrivit att han längtar till våren. Samantha ringer till honom på 

inspelningsplatsen och ber honom att ändå inte ha sex med andra (sekvens 15). En natt kort 

därpå kommer Smith hem till Samantha, fast hans inspelning ännu inte är avslutad, och 

överraskar henne när hon ligger och sover. Han har flugit till henne för att berätta att han 

älskar henne. Samantha börjar gråta och säger att han har betytt mer för henne än någon man 

någonsin gjort (sekvens 26).  

   Den första sekvensen där Miranda förekommer utspelar sig i hennes och Steves hem, där de, 

Brady och Mary sitter och äter middag. Steve tycker att hans mor, Mary, beter sig konstigt. 

Hon känner inte igen Brady, utan kallar honom för Steve, och sedan vet hon inte vem 

Miranda är. Steve blir orolig och bestämmer sig för att ta med sig Mary till sjukhuset (sekvens 

8). När Steve kommer hem med Mary igen berättar han att hon fått en stroke och 

minnesförlust. De bestämmer sig för att åka till Marys lägenhet för att hämta några saker så 

att hon kan bo hos dem över natten. Lägenheten är smutsig och i förfall, och kackerlackor 

springer på köksbänkarna. Steve har inte sett det tidigare eftersom Mary alltid står nere på 

gatan och väntar på honom när han kommer för att hämta henne. Miranda säger att Mary får 

flytta hem till dem (sekvens 10). En dag när Charlotte är på besök hemma hos Miranda, där 

Brady och Mary också är, rymmer Mary. Miranda inser för sent att hon tagit på sig sina 

ytterkläder, och när hon springer ut i hallen är ytterdörren öppen och Mary borta. Miranda 

springer ut för att leta efter henne (sekvens 18). Hon springer länge runt på gatorna, och hittar 

till slut Mary vid ett par soptunnor, i vilka hon försöker hitta något att äta. Miranda hjälper 

henne hem (sekvens 20). Väl hemma badar Miranda Mary, och när Magda ser det blir hon 

rörd (sekvens 21). På kvällen kommer Magda fram till Miranda och säger att det hon gjorde 

mot Mary var äkta kärlek. Miranda blir tårögd men ber Magda att inte berätta något för Steve, 

för att inte göra honom upprörd. Magda nickar och kysser henne på pannan (sekvens 25).  

   I avsnittets sista sekvens sitter Charlotte, Samantha och Miranda sitter på ett café och pratar. 

Carrie kommer in genom dörrarna, och vännerna börjar skrika och omfamna varandra. De går 
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ut på gatan tillsammans, och samtidigt berättar Carrie, i form av en berättarröst, hur hon 

senare på dagen kom att tänka på relationer, och på alla de olika sorters relationer som finns. 

Bilder på Harry och Charlotte, Miranda och Steve och Samantha och Smith visas. Sedan säger 

Carrie att den allra viktigaste relationen dock är den man har med sig själv. Sekvensen 

avslutas med att Carrie pratar i telefon med Mr. Big och går på New Yorks gator med ett stort 

leende på läpparna (sekvens 28).  

   Det generella mönster som de fyra parallella historierna skapar i avsnittet handlar om 

kärlek, i olika former och mellan olika karaktärer. Alla sekvenser rör sig mot en upptäckt av 

kärlek eller ett känslomässigt uppvaknande, och det är detta som är den grundläggande 

strukturen i avsnittet. Carrie inser att Petrovsky inte är rätt för henne, och hittar tillbaka till 

Mr. Big, som i sin tur insett att han älskar henne. Charlotte genomlider bakslag och sorger, 

som hon går genom med Harry vid sin sida, innan hon hittar rätt och den kärlek som de söker 

kommer till dem i form av den lilla flickan som de ska få adoptera från Kina. Samantha, som i 

början av avsnittet försöker distansera sig från Smith och säger åt honom att han får ha sex 

med andra om han vill, inser att hon älskar honom och inte vill dela honom med andra, och 

öppnar upp sig för honom känslomässigt. Miranda upptäcker kärleken till en annan människa 

i Steves mor, Mary, som hon tar hand om när hon blir sjuk. Magda beskriver det Miranda gör 

för Mary som just kärlek, och Miranda öppnar upp sitt hem för Mary för just den kärlekens 

skull. 

   Olika teman, som följer de fyra parallella berättelserna, skapas inom ramen för detta 

generella mönster. Det mest framträdande temat återfinns i Carries berättelse, och handlar om 

att ge upp något för kärleken och om kärleken verkligen begär att man ska ge upp sig själv. 

Carrie ger upp sitt tidigare liv, både vänner och karriär, för att flytta till Paris med Petrovsky. 

Genom avsnittet blir hon mer och mer osäker på om hon gjort rätt, och att vara i Paris med 

Petrovsky verkar inte vara värt all ensamhet. Till slut inser hon att Petrovsky inte är den rätta 

för henne, han kan inte ge henne den kärlek hon söker, men när hon väl hittar kärleken i form 

av Mr. Big faller alla bitar på plats och hon åker tillbaka till New York.  

   Ett annat tema som återfinns i avsnittet handlar om att hitta kärleken till en annan människa 

och de olika sätt på vilka den kärleken kan uttrycka sig. Detta tema återfinns främst i 

Samanthas och i Mirandas berättelser. Genom sekvensen som utspelar sig på en frisörsalong 

förstår man att Samantha vanligtvis är mycket aktiv sexuellt, men att hon på grund av sin 

kemoterapi tappat sexlusten. Hon kan inte tro att Smith kommer att vilja stanna hos henne när 

hon inte kan ha sex med honom, och därför tillåter hon honom att ha sex med andra. När 

Smith vägrar har hon först svårt att förstå honom, men hon ändrar sig när Smith visar att han 

menar allvar med deras relation. Samantha öppnar upp sig för Smith på ett sätt som hon aldrig 

gjort för en annan man, och det är genom denna ärlighet som Samanthas kärlek till Smith 

manifesteras. I Mirandas fall handlar kärleken om att göra något för en annan människa. I den 

första sekvensen som utspelar sig hemma hos henne antyds att Mirandas relation till Steves 

mor Mary inte är helt kärleksfullt, och när Steve uttrycker oro över Marys beteende tvivlar 

Miranda först på vad han säger och skämtar bort det. Genom avsnittet mejslas dock en ömhet 

i Mirandas relation till sin svärmor fram, först när hon föreslår att Mary ska flytta hem till 

henne och Steve, och sedan när hon badar Mary efter att hon varit på rymmen. Miranda blir 

omhändertagande, och uttrycker på det sättet sin kärlek till Mary.   

 

 
 

Steg 3:  

Några av sekvenserna analyseras separat med fokus på narrativ och konstruktion. För varje sekvens 

ska följande steg praktiseras:  

 Narrativ analys i tre steg. Analysera sekvensens huvudelement, explicita meningsinnehåll och 

implicita meningsinnehåll.  
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 Hur framställs karaktärerna i sekvensen, är de platta eller runda?  

 Analys av sekvensens olika aspekter av mise-en-scène:  

– Klädkoder – vilken betydelse har kläder och andra visuella attribut, exempelvis smink och 

frisyr, i sekvensen? Vilken betydelse har klädkoderna för skapandet av identiteter?  

– Icke-verbal kommunikation – hur kan karaktärernas kroppsspråk, exempelvis gester, 

hållning och blickar, tolkas?  

 

 

Analys steg 3: Rubrik: Analys av sekvens x (en rubrik per sekvens) 

 

Sekvens 1:  

Narrativ analys: 

1: Huvudelement:  

Carrie har varit i Paris i två veckor, och ska äta lunch på en restaurang med Aleksandr 

Petrovsky och hans före detta fru Juliette. När hon kommer till restaurangen har bara Juliette 

kommit, och Petrovsky är sen. Juliette och Carrie pratar om Carries väska, och Juliette 

berättar att hon arbetar med just accessoarer för klädkollektioner. Carrie säger att Petrovsky 

aldrig berättat var Juliette arbetar med. Strax därpå ringer Juliettes mobiltelefon, och det är 

Petrovsky som ringer. Medan hon pratar i telefonen kommer en kypare och frågar vad Carrie 

vill ha. Hon försöker beställa ett glas vin, men Juliette får rycka in och visa kyparen vad hon 

vill ha. När Juliette lägger på telefonen berättar hon att Petrovsky inte kan komma till deras 

lunch. Hon konstaterar att ingenting existerar för honom när konsten finns. Carrie ser sig 

omkring och kommenterar att de sitter på en fantastisk restaurang. Juliette säger att den 

brukade vara det, men inte längre på grund av de gräsliga stolarna.  

 

2: Explicit meningsinnehåll:  

Sekvensens explicita meningsinnehåll består av två genomgående ämnen; att Petrovsky 

prioriterar konsten framför Carrie och Carries underlägsenhet inför Juliette och inför det 

franska. Juliette pratar om att konsten är det enda som existerar för Petrovsky, och att han 

ringer och meddelar så sent inpå att han inte kan komma till lunchen visar hur lite hans 

uppmärksamhet ligger på Carrie och deras planer tillsammans. Att Petrovsky inte har berättat 

för Carrie om vad Juliette arbetar med antyder också att han brytt sig, och bryr sig, lika lite 

om sin före detta fru.  

   Två hinder ligger i vägen för Carrie under besöket på restaurangen; dels hennes brist på 

franskakunskaper, och dels Juliettes överlägsna och förnäma attityd. När Carrie försöker 

beställa vin blir Juliette tvungen att rycka in och hjälpa henne, vilket visar hur lite Carrie ännu 

klarar sig själv i Paris. När hon försöker småprata om att hon tycker att restaurangen är 

fantastisk, slås hennes entusiasm ned av Juliettes kommentar om att restaurangen brukade 

vara trevlig, men inte är det längre på grund av de fula stolarna. Carrie har svårt att vara rätt i 

Juliettes sällskap både när det gäller språk och sätt.  

 

3: Implicit meningsinnehåll:   

För att undersöka sekvensens implicita meningsinnehåll kan händelserna sättas in i en kontext 

av resten av avsnittet. Det som framför allt uttrycker en mening i sekvensen är Petrovskys 

agerande gentemot Carrie och Juliette. Han ringer och meddelar att han inte kan komma på 

lunchen efter att den tidpunkt då de skulle ha träffas redan varit, och han har inte varnat Carrie 

för att han kanske inte kan komma på lunchen trots att de måste ha träffats tidigare under 

dagen. Carrie har varit i Paris i två veckor och träffar Juliette för första gången, vilken kan 

antas ge upphov till både osäkerhet och nervositet från hennes sida. Hon försöker samtala med 

Juliette men har samtidigt svårt att passa in, både på grund av sina begränsade språkkunskaper 

och på grund av sitt sätt att vara. Juliettes kommentar om att ingenting existerar utom konsten 
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för Petrovsky är signifikant, och det i kombination med att Petrovsky inte dyker upp på 

lunchen antyder att Carries vistelse i Paris kanske inte är så bra som den först verkar.  

 

Karaktärerna:  

Förutom Carrie är den enda karaktären i sekvensen Juliette. Hon har getts ett antal ganska 

stela karaktärsdrag, som är nödvändiga för den narrativa ram som sekvensen består av. Hon är 

korrekt och artig, på gränsen till överlägsen, och verkar avmätt intresserad av allt som pågår 

runtomkring henne. Hennes plats i narrativet ger en förtydligad bild av hur Petrovsky 

försummar Carrie, och hur han varit på samma sätt i tidigare förhållanden; Juliette har med 

andra ord en funktion i narrativet som inte handlar om henne som person utan om henne i 

relation till Petrovsky. Hennes egen historia, och vem hon är, har ingen betydelse vilket gör 

henne till en platt karaktär.  

 

Klädkoder och icke-verbal kommunikation: 

I sekvensen är Carrie klädd i en enkel svart klänning, och hon bär med sig ett par lila handskar 

och en liten, vit väska. Kring halsen har hon ett stilrent diamanthalsband, och hennes yviga 

hår är uppsatt. Hennes stil är sofistikerad men lekfull, på grund av de lila handskarna. Juliette 

har på sig ett par svarta byxor och en röd kavaj. Hon har ett vackert, blekt ansikte och mörkt 

hår uppsatt i en stram tofs, och hennes sminkning är skarp kring ögonen. Hennes kläder, 

framför allt den röda kavajen, ger intrycket av en stark och uttrycksfull person.  

   Den icke-verbala kommunikationen i sekvensen utgörs främst av ansiktsuttryck, som 

förstärker, eller som i vissa fall, motsäger det som sägs i dialogen. När Juliette nämner vad 

hon arbetar med och Carrie erkänner att Petrovsky inte berättat det, antar Juliette ett menande 

och överseende ansiktsuttryck som för att visa att hon förstår att han inte gjort det. Genom 

hela sekvensen har Carrie en osäkerhet i sin blick, även när hon skrattar, som förstärker 

intrycket av att hon känner sig underlägsen Juliette och inte känner sig riktigt hemma i den 

franska kulturen. När hon berömmer den fantastiska restaurangen blir hennes ansiktsuttryck 

för ett ögonblick säkrare, men när Juliette med rynkade ögonbryn klagar på de gräsliga 

stolarna syns det i Carries ansikte att hon inte förstår sig på den andra kvinnan.  

 

Sekvens 10:  

Narrativ analys: 

1: Huvudelement:  

Steve har varit på sjukhuset med Mary och kommer hem med henne. Miranda säger att det väl 

inte var något fel på Mary, men Steve berättar att hon fått en stroke och minnesförlust. Han 

vill åka till Marys lägenhet för att hämta några av hennes saker så att hon kan bo hos dem 

över natten, och Miranda bestämmer sig för att följa med. När de kommer till lägenheten 

upptäcker de att den är smutsig och i förfall, och kackerlackor springer på köksbänken. Steve 

har inte sett det tidigare eftersom Mary alltid står nere på gatan och väntar på honom när han 

kommer för att hämta henne. Han säger att han ska anlita en sköterska som kan ta hand om 

hans mor på heltid, eftersom hon inte kan bo som hon gör. Miranda säger att Mary får flytta 

hem till dem.   

 

 

2: Explicit meningsinnehåll:  

I sekvensens början tror Miranda inte att det var något fel med Mary, men det visar sig att hon 

är mycket sjuk. De har inte märkt det tidigare, eftersom Mary varit ensam och Steve inte varit 

uppe till hennes lägenhet på länge. Så fort Steve får veta att hans mor fått en stroke 

bestämmer han att hon måste sova över hos honom och Miranda, och han inser att hans mor 
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behöver mer vård och översyn än hon hittills har fått. När Steve ska åka iväg till Marys 

lägenhet följer Miranda med, och hon är synbart skärrad över det som hänt.  

   Väl i lägenheten visar Miranda för Steve att hon är villig att låta hans mor bo hos dem, och 

eftersom hans reaktion över hennes förslag från början är förvåning verkar det som att han 

inte hade väntat det från Miranda. Hon säger att det är självklart, och frågar varför de annars 

har ett så stort hus som de har. Att hon ställer den frågan ger intrycket av att hon känner att 

hon behöver ursäkta sitt erbjudande om att låta Mary bo hos dem, som för att visa att hon inte 

blivit helt blödig.  

 

3: Implicit meningsinnehåll:   

Sekvensens implicita meningsinnehåll handlar om relationen mellan Miranda och hennes 

svärmor, Steves mor Mary. Redan tidigare i avsnittet har Miranda visat att hon inte tagit 

Steves oro över sin mor riktigt på allvar, och hon förklarar bland annat Marys förvirring med 

att hon druckit för många öl. När den tionde sekvensen börjar är Miranda också säker på att 

det heller inte är något fel på Mary, men ganska snart förstår hon att Marys tillstånd är 

allvarligare än hon trodde. Från början vill hon hjälpa till för Steves skull, som när hon följer 

med honom till Marys lägenhet för att hämta hennes saker. Hon lider över att se Steve så 

orolig och ledsen. När hon ser i vilket skick Marys lägenhet är i ökar hennes oro även för 

Mary, och på grund av sin medkänsla för Steve, men även för Mary, säger hon att Mary kan 

flytta hem till dem. Trots att Miranda inte helt och hållet går ihop med Mary, något som 

tidigare fått henne att ta avstånd från henne och inte ta henne på allvar, väcker händelserna i 

sekvensen en känsla hos Miranda som får henne att vilja hjälpa Mary.  

 

Karaktärerna:  

Steve och Miranda är de enda karaktärer som förekommer i sekvensen. De fyller inte en 

isolerad funktion i narrativet, utan finns där som centrala karaktärer som berättelsen kretsar 

kring. Hos båda karaktärer spelar inre händelser såväl som yttre händelser roll, vilket gör dem 

till runda karaktärer som kan agera oförutsägbart. Exempelvis ger Mirandas beslut att låta 

Mary bo hos henne intrycket av att hon utvecklats som människa, något som levandegör 

hennes karaktär.  

 

Klädkoder och icke-verbal kommunikation: 

I den tionde sekvensen är det den icke-verbala kommunikationen som är den aspekt av 

konstruktion som skapar mening till berättelsen. Steves oro illustreras tydligast av hans 

plågade ansiktsuttryck, och Miranda manifesterar ofta sin tillgivenhet till honom genom 

blickar och beröring i form av en kyss. När de har kommit till Marys lägenhet växlar de 

blickar med varandra, som säger lika mycket om den oro och handfallenhet de känner som 

själva dialogen. När Miranda säger till Steve att hans mor kan flytta hem till dem visar hennes 

ansiktsuttryck, med små nickar, leenden och lätt rynkade ögonbryn, att hon känner en viss 

tveksamhet inför förslaget, men att hon ändå tycker att det är oundvikligt och självklart.  

 

Sekvens 13:  

Narrativ analys: 

1: Huvudelement:  

De biologiska föräldrarna till det barn som Charlotte och Harry ska adoptera är på besök hos 

dem i New York. I sekvensens inledning frågar Harry om de vill ha mer lax, och den 

biologiska fadern undrar om det är fisken han menar, eftersom han inte känner till ordet som 

Harry använder (”lax”). Charlotte berättar ivrigt om hur bra barnet kommer att få det hos dem. 

Den biologiska modern berättar att barnet hon bär på är en flicka, och Harry säger att han 

alltid har velat ha en flicka. Modern förklarar att hon från början inte hade tänkt fråga om 
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barnets kön, eftersom hon inte ville veta något om det, men när de frågade på sjukhuset om 

hon ville veta hade hon ändå sagt ja, och sedan dess har hon tänkt ut en massa flicknamn till 

barnet. Charlotte frågar om de inte kommer att få barnet, och de biologiska föräldrarna 

erkänner att de ändrat sig och vill behålla barnet. Harry frågar varför de kom om de redan 

visste att de inte tänkte adoptera bort barnet, och den biologiska fadern svarar att det var för 

att de aldrig sett New York förut.  

 

2: Explicit meningsinnehåll:  

Den trettonde sekvensen visar hur Charlotte och Harry försöker hantera sin ofrivilliga 

barnlöshet och hur att skaffa ett barn tillsammans är deras största, gemensamma dröm. 

Framför allt visar sekvensen deras beroende av yttre omständigheter, som andra människors 

känslor och handlingar som står utanför deras kontroll. I sekvensen byggs hos Charlotte och 

Harry en stor förväntan upp, som förbyts till djup besvikelse när de inser att de inte kommer 

att få adoptera barnet. Harrys kommentar om att han alltid har velat ha en flicka åskådliggör 

hur att få barn är centralt i hans, och Charlottes, liv, och genom dialogen framkommer det 

tydligt att de redan har gjort upp planer för barnets skull. De nämner bland annat en skola som 

de ska sätta barnet i, och Harry betonar att barnet aldrig skulle få gå ensam till skolan. Detta 

ger ytterligare tyngd åt den besvikelse som drabbar dem när de inser att de inte kommer att få 

barnet. 

 

3: Implicit meningsinnehåll:   

Den trettonde sekvensen ger implicit uttryck åt en markering av identitet hos Charlotte och 

Harry, en markering som skapas i kontrast till de biologiska föräldrarna som är på besök hos 

dem. 

   De biologiska föräldrarna framställs i sekvensen som lantliga och icke-världsvana. De 

känner inte till maträtten de bjuds på, deras kläder är enkla och lantliga och de utnyttjar 

Charlotte och Harry för att få komma och se New York, även om deras bevekelsegrund inte är 

att göra dem illa. De är på besök i Charlotte och Harrys värld, och deras osäkra beteende och 

rädsla för att säga som det är från början, att de inte kommer att adoptera bort sitt barn, kan 

tolkas som att de inte heller känner sig hemma i denna värld. I kontrast till dem skapas en 

tydlig bild av vilka Charlotte och Harry är. Narrativet beskriver hur de bor i en dyrbar 

lägenhet i centrala New York, äter exotiska maträtter och kommer att sätta sitt framtida barn i 

en privatskola. Dessa tre element ger uttryck för deras överklasstillhörighet, då både 

lägenheten och privatskolan kräver att de är välbärgade, och även deras världsvana som 

antyds genom maten de bjuder på, en ovanlig maträtt som deras gäster som kommer från en 

helt annan miljö inte känner till.  

 

Karaktärerna:  

I sekvensen förekommer fyra karaktärer, Charlotte och Harry samt den namnlösa biologiska 

modern och den biologiska fadern, Wayne. De biologiska föräldrarna tilldelas i sekvensen 

mycket begränsade karaktärsdrag och andra individuella egenskaper. Tidigare i avsnittet har 

Charlotte nämnt att föräldrarna kommer från staden Charlotte i North Carolina, och i slutet av 

den trettonde sekvensen förklarar också den biologiska fadern att de bara kom för att de ville 

se New York. I sekvensen är det tydligt att de biologiska föräldrarna inte känner sig riktigt 

bekväma i den miljö som Charlotte och Harrys hem utgör, och kommunikationen mellan de 

två paren fungerar inte förrän Charlotte frågar rakt på sak om de inte kommer att få adoptera 

barnet. De enda egenskaper som narrativet ger de biologiska föräldrarna är att de är 

provinsiella och osäkra, och deras beteende är förutsägbart och följer en rät linje, vilket gör 

dem till platta karaktärer. Deras funktion är att stå i kontrast till Charlotte och Harry samt att 

belysa deras svårigheter med att få ett barn. Charlotte och Harry är däremot runda karaktärer 
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som formar narrativet, framför allt genom att deras reaktioner genom sekvensens narrativ är 

oförutsägbara.  

 

Klädkoder och icke-verbal kommunikation: 

I sekvensen skapar både klädkoder och den icke-verbala kommunikationen viktiga 

meningsbyggande konstruktioner.  

   Klädkoderna används för att markera skillnaden mellan de fyra karaktärerna i sekvensen. 

Den biologiska fadern är klädd i jeansskjorta och jeansjacka, en ledig arbetarstil som markerar 

att han inte är en stadsbo. Hans polisonger och mustasch känns otidsenliga och förstärker 

intrycket av lantlighet. Den biologiska modern bär en blå, stickad tröja med en grå, sportig 

kofta med dragkedjeknäppning över. Hon är osminkad och hennes hår är utsläppt och hänger 

rakt ned mot hennes axlar. Dessa koder signalerar enkelhet och en brist på den sofistikation 

som representeras av de klädkoder som återfinns hos Charlotte och Harry. Harry är klädd i en 

enkel pikéskjorta, och han bär en stor klocka kring handleden. Charlotte har på sig en svart 

och rosa pennklänning samt ett pärlhalsband kring halsen. Hennes ansikte är sminkat i lätta 

rosa toner och hennes hår perfekt lagt och glänsande. Det är tydligt att både hon och Harry 

lagt ned betydligt mer uppmärksamhet och pengar på sitt utseende är de biologiska 

föräldrarna, och detta markerar en skillnad mellan de två paren vad gäller härkomst, smak och 

framför allt tillgångar.  

   Den mening som konstruktionen av den icke-verbala kommunikationen i sekvensen 

producerar handlar om relationen mellan Charlotte och Harry, men markerar även skillnaden 

mellan de två paren. Genom hela sekvensen kommunicerar Charlotte och Harry med varandra 

genom beröring och blickar, allra tydligast genom att då och då ta varandras händer. Denna 

kommunikation uttrycker kärleksfullheten i relationen dem emellan, och symboliserar att de 

står bredvid varandra och går igenom händelserna i sekvensen tillsammans. På så vis bär den 

icke-verbala kommunikationen med sig information om relationen mellan Charlotte och 

Harry. Men den icke-verbala kommunikationen visar även på skillnaden mellan Charlotte och 

Harry och de biologiska föräldrarna. När den biologiska modern berättar att hon och fadern 

ändrat sig, och att Charlotte och Harry inte kommer att få adoptera deras barn, tar Charlotte 

som hon gjort flera gånger tidigare i sekvensen Harrys hand. När den biologiska fadern ser det 

gör han samma sak, och tar sin frus hand. Det är tydligt att denna handling inte är helt naturlig 

för honom, utan att han imiterar Charlotte och Harrys beteende, och denna konstruktion av 

den icke-verbala kommunikationen förstärker den markering av skillnaden mellan de två 

paren som klädkoderna skapar.  

 

Sekvens 16:  

Narrativ analys: 

1: Huvudelement:  

Carrie gör sig i ordning för att gå på den fest som hennes franska beundrare ska hålla till 

hennes ära. När hon precis ska till att gå upptäcker hon att Petrovsky mår dåligt. Hans händer 

skakar och han säger att han är på väg att få en panikattack. Carrie sätter sig bredvid honom 

och tröstar honom. Petrovsky berättar att han är rädd att museet ska se honom som en gammal 

förlegad konstnär, men Carrie försäkrar honom om att det kommer att gå bra. Petrovsky ber 

henne att följa med honom till museet, men Carrie säger att hon ju har sin fest, och att hon 

inte har telefonnumret till någon så att hon kan ringa återbud. När Petrovsky säger att det går 

bra ändå ändrar hon sig och bestämmer sig för att följa med honom ändå eftersom det är så 

viktigt för honom. Petrovsky säger åt henne att hålla honom i handen och lova att hon inte 

släpper den på hela kvällen.  

 

2: Explicit meningsinnehåll:  
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Narrativet i den sextonde sekvensen berättar hur Carrie, på grund av dåligt samvete och oro 

för Petrovsky, försakar sitt eget liv för att hjälpa honom med hans. Genom denna handling 

visar hon hur viktig Petrovsky är för henne, men också hur svårt det är för henne att få en 

balans mellan hans liv och hennes liv. I sekvensen blir Carrie omhändertagande och 

beskyddande gentemot Petrovsky när han mår dåligt, och sättet som narrativet utvecklas på 

indikerar att Petrovsky utnyttjar detta för sin egen sak. Trots att Carrie ska gå på en fest som 

hålls för hennes skull, och trots att hon inte kan ringa och lämna återbud, accepterar Petrovsky 

endast motvilligt att hon först inte kan följa med honom till museet. När Carrie märker detta 

får hon dåligt samvete och bestämmer sig för att följa med ändå, och det skäl hon ger är att 

det är viktigt för honom. Den innebörd som narrativet i den sextonde sekvensen uttrycker är 

att i relationen mellan Carrie och Petrovsky är hans liv, val och göromål viktigare än hennes, 

något som konstitueras inte bara av Petrovsky utan även av Carrie själv.  

 

3: Implicit meningsinnehåll:   

Narrativet i den sextonde sekvensen kan relateras till traditionella värderingar kring hur 

kvinnor respektive män ska prioritera mellan sig själv, exempelvis vad gäller karriär, och 

andra människor och relationer. Carrie har, vilket framkommer i ett tidigare avsnitt (Sex and 

the City, avsnitt 18, säsong 6) sagt upp sig från sitt arbete och slutat skriva sin kolumn för att 

kunna följa med Petrovsky till Paris, och även lämnat sina vänner och sitt gamla liv i New 

York. Detta följer ett traditionellt mönster i samhället, där kvinnor i betydligt högre grad än 

män inte arbetat alls eller gett upp sin karriär för att istället ägna sig åt hemmet och familjen. 

Carrie är en framgångsrik journalist och författare, men hennes liv tillsammans med 

Petrovsky, i vilket hans karriär är en stor del, är inte kompatibelt med hennes karriär, och 

därför får hon ge upp den. I den sextonde sekvensen ska Carrie för första gången göra något 

eget i Paris, något som tillhör henne och inte Petrovsky, när hon ska gå på en fest med sina 

nyvunna franska vänner. Men inte heller detta får, kan eller vill hon prioritera över sin relation 

med Petrovsky, och narrativet uttrycker hur hon även får ge upp den lilla bit av ett eget liv 

som hon byggt upp i Paris för Petrovskys skull. Narrativet i den sextonde sekvensen följer en 

fixerad samhällelig värdering kring kvinnor och mäns roller, och innebär i berättelsen att 

Carrie, kvinnan, får ge upp sig själv och sin karriär för Petrovsky, mannen.  

 

Karaktärerna:  

I sekvensen visas en ny sida av karaktären Petrovsky, som fördjupar hans person och gör 

honom mer oförutsägbar. Han visar en osäkerhet och en svaghet som det tidigare inte givits 

uttryck för, då han berättar för Carrie om hur rädd han är att han och hans konst ska ses som 

förlegad. Detta bekräftar hans runda karaktär, och gör hans personlighet fylligare och mer 

levande.  

 

Klädkoder och icke-verbal kommunikation: 

I sekvensen bär klädkoder och den icke-verbala kommunikationen en mening som är relevant 

för berättelsen. Klädkoderna visar att både Carrie och Petrovsky klätt upp sig särskilt för 

kvällen. Carrie bär en praktfull festklänning med lager på lager av tyll, och hon har lagt ned 

omsorg på sin sminkning och frisyr. På samma sätt har Petrovsky klätt upp sig i kostym och 

vit skjorta. Dessa klädkoder visar att deras respektive planer för kvällen är viktiga för dem 

båda; Carrie har klätt upp sig inför sin fest och Petrovsky inför avtäckningen av sin utställning 

på museet. Detta är en viktig aspekt för att förstå det som sker i berättelsen, då Carrie avstår 

från att gå på den fest som hon har klätt upp sig för, för att följa med Petrovsky.  

   Den icke-verbala kommunikationen i sekvensen blottlägger underliggande innebörder i 

kommunikationen mellan Carrie och Petrovsky. När Petrovsky frågar Carrie om hon kan följa 

med honom till museet, och Carrie svarar att hon ju har sin fest, uttrycker han verbalt att han 
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förstår att hon inte kan följa med. Hans kroppsspråk och minspel, en orolig och besviken blick 

samt en nedtyngd hållning, säger dock en annan sak, och det är det som gör att Carrie ändrar 

sig och väljer att följa med honom ändå.  

   I slutet av sekvensen förekommer också en form av icke-verbal kommunikation som är 

central för narrativet, då Petrovsky håller i Carries hand och samtidigt ber henne att inte 

släppa den på hela kvällen. Han tar hennes hand i båda sina händer, och kysser den. På så vis 

visar han sin tacksamhet över att hon följer med honom till museet, men uttrycker också en 

slags äganderätt över henne, som kommer fram i kombination med händelserna i narrativet.  

 

Sekvens 22:  

Narrativ analys: 

1: Huvudelement:  

Carrie har lämnat Petrovsky och försöker boka ett nytt hotellrum åt sig själv. Hon tappar en av 

diamanterna i sitt halsband på golvet, och sätter sig ned på huk för att försöka hitta den. 

Samtidigt kommer Mr. Big in i lobbyn och ser henne. Carrie tittar upp och får syn på honom. 

Hon börjar gråta, och när han kommer fram till henne säger hon att Paris varit en katastrof. 

Hon berättar att allt fallit ihop, att hon och Petrovsky bråkat och att Petrovsky slog till henne. 

Mr. Big blir ursinnig och säger att han ska klå upp honom. Carrie vill inte berätta i vilket rum 

de bor, men i samma stund kommer hotellportieren och säger hennes rumsnummer så att Mr. 

Big hör det. Han rusar upp för trapporna på hotellet för att möta Petrovsky. Carrie springer 

efter honom och försöker stoppa honom. När Mr. Big säger att hon inte kan göra något för att 

stoppa honom lägger hon krokben för honom. Båda landar på golvet och börjar skratta.  

 

2: Explicit meningsinnehåll:  

Narrativet i den tjugoandra sekvensen innebär en brytning mellan Carrie och den tillvaro hon 

levt i under sin vistelse i Paris. Mr. Big kommer som en påminnelse från hennes gamla liv 

som får hennes fasad att spricka, då hon erkänner för honom att hennes vistelse i Paris varit en 

katastrof och att ingenting blivit som hon tänkt. Det genomgående temat i narrativet är Carries 

relationer, dels till Petrovsky och dels till Mr. Big. Sekvensen berättar hur Carrie slutgiltigt 

lämnar Petrovsky och det liv hon levt med honom bakom sig, och hur Mr. Big samtidigt 

träder in i hennes liv och ställer sig vid hennes sida.  

 

3: Implicit meningsinnehåll:   

När narrativet i den tjugoandra sekvensen relateras till traditionella samhälleliga värderingar 

kring roller för män och kvinnor framkommer två stereotyper kring ett kvinnligt respektive 

manligt sätt att agera, som händelserna i narrativet skildrar. Den manliga stereotypen är stark, 

aggressiv och beskyddande, och Mr. Bigs agerande i sekvensen följer mönstret för den 

stereotypen. Då han får höra att Petrovsky slagit Carrie ska han försvara henne och hämnas på 

Petrovsky, och ta saken i egna händer istället för att låta henne hantera det. Trots att Carrie 

säger att hon har situationen under kontroll rusar han efter Petrovsky, vilket signalerar en 

uppfattning om att Carrie inte kan ta hand om sig själv. Carrie faller i sekvensens början in i 

en stereotypt kvinnlig roll, då hon är vek, känslosam och svag i Mr. Bigs ”beskyddande” 

närvaro. När narrativet fortskrider visar hon dock att hon vill ta hand om sig själv, och öppnar 

på så vis upp för ett uppbrott från de traditionella stereotyperna som får sin kulmen när hon 

lägger krokben för Mr. Big. Hans reaktion, då han inser att han var fel ute och ligger kvar på 

golvet och skrattar med Carrie istället för att fortsätta till Petrovsky, visar hur även han bryter 

från den traditionellt manliga stereotypen och lägger ifrån sig sin stolthet och stridslystnad.  

 

Karaktärerna:  
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Framställningen av karaktären Mr. Big förändras genom sekvensen, och uttrycks genom hans 

reaktioner på de olika händelserna i narrativet. I sekvensens första del har Mr. Big ett fåtal, 

fixerade egenskaper som bestämmer hans reaktioner och handlingar. Han är omhändertagande 

och beskyddande gentemot Carrie, och när Carrie berättar att Petrovsky slagit henne blir han 

mörk i blicken och säger att han ska ge honom stryk. Mr. Big blir en stel karaktär av stereotyp 

manlighet, bestående av beskyddarinstinkt och aggressivitet, vilket gör honom förutsägbar 

och platt. I sekvensens andra del ändras dock denna framställning, och karaktären Mr. Big 

fördjupas. Carries krokben kyler av hans aggressivitet och ilska, och han kliver ur stereotypen 

som han framställts som tidigare i sekvensen. Hans reaktion ger honom nya egenskaper som 

gör honom mer skiftande, vilket resulterar i en rund karaktär.   

 

Klädkoder och icke-verbal kommunikation: 

Den icke-verbala kommunikationen är i sekvensen viktig i etablerandet av relationen mellan 

Carrie och Mr. Big. När Mr. Big kommer in på hotellet sitter Carrie nedhukad på golvet, en 

position som gör henne liten och oskyddad. Hon börjar gråta i sin hukande position, och Mr. 

Big går fram till henne och hjälper henne upp. När de sedan står och pratar med varandra står 

Carrie med kroppen lätt hopkrupen och huvudet nedböjt, vilket förstärker bilden av hennes 

sårbarhet. Mr. Bigs reaktion på det som sägs visar att han också känner en beskyddarinstinkt 

gentemot Carrie. När hon berättar att Petrovsky slagit henne rusar han iväg med stora kliv, 

och håller upp en hand mot henne för att visa att ingenting hon säger kan hindra honom från 

att konfrontera Petrovsky. På så vis skapas en positionering mellan Mr. Big och Carrie, där 

han är stark och beskyddande och hon svag och i behov av skydd.  

 

Sekvens 26:  

Narrativ analys: 

1: Huvudelement:  

Smith kommer hem till Samantha mitt i natten. Hon ligger och sover, men vaknar när han 

böjer sig ned över henne. Samantha frågar varför han är hemma, och Smith svarar att han 

glömde att säga något till henne när de pratade med varandra i telefon. Han säger att han 

älskar henne. Samantha frågar om han flög tillbaka bara för att berätta det, och när Smith 

frågar om hon kan komma på en bättre anledning svarar hon nej. Samantha börjar gråta och 

säger till Smith att han har betytt mer för henne än någon man hon någonsin känt.  

 

2: Explicit meningsinnehåll:  

Narrativet i den tjugosjätte sekvensen visar hur relationen mellan Samantha och Smith 

utvecklas, framför allt vad gäller de positioner de intar i relationen. När Smith kommer hem 

mitt i natten, fast han egentligen inte ska vara hemma, uttrycker han tydligt sin kärlek till 

Samantha och tar i och med det ett steg framåt i deras förhållande. Smith tvekar inte att 

berätta för Samantha hur han känner, och hans ärlighet och innerlighet lockar Samantha till att 

öppna sig på samma vis. Innebörden av den mening som narrativet producerar är att Samantha 

och Smiths relation i och med detta stärks, blir på allvar, i och med att de blottar sina sanna 

känslor för varandra.  

 

 

 

3: Implicit meningsinnehåll:   

När den tjugosjätte sekvensen relateras till resten av avsnittet blir den utveckling som 

Samantha personligen genomgår tydlig. I avsnittets början säger hon åt Smith att han får ha 

sex med andra, men ändrar sig när hon inser hur viktig han är för henne. Just detta uttrycker 

hon också i den tjugosjätte sekvensen, då hon berättar att Smith har betytt mer för henne än 
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någon man hon någonsin känt. Det visar att relationen hon har med Smith är något helt nytt 

för henne, och hon tar i och med det erkännandet sin relation med Smith längre än hon varit 

förut. Den inställning till sex och sin relation med Smith som hon uttrycker i början av 

avsnittet antyder att hon distanserar sig till Smith och inte vill att deras relation ska bli för 

nära eller för allvarlig, men det som sker i den tjugosjätte sekvensen innebär att detta 

förändras, och att Samantha i och med det förändras.  

 

Karaktärerna:  

I sekvensen framställs både Samantha och Smith som runda karaktärer. Det är deras känslor 

och handlingar som för narrativet framåt, och som narrativet kretsar kring.  

 

Klädkoder och icke-verbal kommunikation: 

Den icke-verbala kommunikationen mellan Samantha och Smith, i form av beröring och 

miner, förstärker narrativets innebörd och berättar om närheten mellan dem båda. När 

Samantha börjar gråta blir det tydligt vilken vikt både för henne och för relationen mellan 

henne och Smith händelserna i sekvensen har.  

 

Steg 4:  

En övergripande analys av materialet II.  

 Resultatet från analyserna av de enskilda sekvenserna samlas ihop 

 En analys av avsnittet som helhet, med utgångspunkt i de analyserade sekvenserna, 

görs.  

 

Analys steg 4: Rubrik: Analys av hela avsnittet 

 

Analysen av narrativ och konstruktion i de sex enskilda sekvenserna av avsnittet har belyst en 

aspekt av avsnittet som är väsentlig för denna uppsats syfte, och som rör hur framställningen 

av de fyra huvudkaraktärerna konstrueras i avsnittet.  

   An American Girl in Paris (Part Deux) är det allra sista avsnittet av Sex and the City, vilket 

påverkar narrativet då de historier som berättats under de tidigare avsnitten ska knytas ihop.  

Den grundläggande strukturen i avsnittet är en rörelse mot förändring och utveckling inom 

ramen för de fyra huvudkaraktärernas respektive trådar av berättelsen, och avsnittets 

övergripande tema, som analysen av de sex enskilda sekvenserna påvisat, är ett känslomässigt 

uppvaknande eller en nyfunnen eller återfunnen kärlek. Den förändring och utveckling som 

utgör strukturen i varje narrativ tråd sker inom detta tema, och är det som framför allt 

konstruerar framställningen av de fyra huvudkaraktärerna i avsnittet.  

   I början av avsnittet är Carrie tillsammans med Aleksandr Petrovsky i Paris, och de 

händelser som utgör narrativets huvudelement visar hur hon ständigt blir lämnad ensam och 

bortprioriterad av honom. Hans konst går före henne, och hennes vistelse i Paris utgörs till 

störst del av att vandra runt ensam i staden. Kulmen för detta blir när Carrie väljer bort att gå 

på den fest som hennes nyfunna franska vänner ska hålla för henne för att istället följa med 

Petrovsky när han avtäcker sin utställning på museet. Petrovsky har bett henne att följa med 

för att utgöra stöd och tröst åt honom, men väl på museet överger han henne, en upprepning 

av det mönster för Petrovskys beteende som narrativet tidigare konstruerat. Carrie inser att 

Petrovsky inte är vad hon söker efter, och att hon inte kan fortsätta ge upp sig själv för hans 

skull. Detta element i narrativet beskriver ett känslomässigt uppvaknande hos Carrie som 

baseras på hennes känslor gentemot sig själv, och framför allt hennes uppfattning av sitt eget 

värde. Det är en viktig aspekt av framställningen av karaktären, då Carrie i och med detta 

definierar sig själv i kontrast till den undfallande och självutplånande person hon var 

tillsammans med Petrovsky. Men narrativet innehåller också ett känslomässigt uppvaknande 
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hos Carrie som står i relation till en annan karaktär, då Mr. Big träder in i narrativet. Carrie 

ber i avsnittets slut Mr. Big att ta med henne hem till New York, vilket innebär att ta med 

henne hem till hennes gamla liv, det hon identifierar sig själv med. Narrativet definierar 

därmed vem Carrie är och vem hon inte är, och hennes känslomässiga uppvaknande får henne 

att inse detta.  

   Den narrativa tråd som följer Charlotte beskriver en kamp som hon genomgår tillsammans 

med sin make Harry då de försöker få barn tillammans. Narrativet konstruerar en 

framställning av Charlotte genom olika element i berättelsen, som utgörs av parets försök att 

få barn i kombination med hur Charlotte relateras till andra karaktärer. I mötet med de 

biologiska föräldrarna till det barn Charlotte och Harry ska adoptera visar Charlotte hur hon 

planerat för barnet och hur lycklig tanken på barnet gör henne. Ändå blir hon inte upprörd när 

föräldrarna berättar att de ändrat sig, utan visar förståelse för deras beslut. Charlotte är den 

som tröstar Harry efter den motgången, och hon rubbas trots de hinder hon möter inte i sin tro 

på att ett barn kommer att komma till dem förr eller senare. Mycket riktigt får hon och Harry i 

slutet av avsnittet besked om att de ska få adoptera en flicka från Kina, vilket knyter samman 

den narrativa tråd som Charlottes berättelse utgör enligt det tema av utveckling som hela 

avsnittet rör sig kring.  

   I det lager av berättelsen som följer Samantha är det känslomässiga uppvaknandet och 

utvecklingen starkt anknutet till en annan karaktär som har ett stort utrymme i narrativet. 

Samanthas utveckling sker i relation till, och på grund av, Smith, och hans närvaro i narrativet 

ger utrymme för en ny framställning av karaktären Samantha och framför allt hennes känslor. 

I den första sekvensen i avsnittet där Samantha förekommer, då hon och Smith är på en 

frisörsalong, framkommer det att Samantha vanligtvis är mycket aktiv sexuellt, men att 

hennes sexlust minskat på grund av hennes sjukdom. Det implicita meningsinnehållet i 

sekvensen är att Samanthas sexualitet är en stor del av hennes personlighet, och när hennes 

sexlust försvinner befinner hon sig i en situation där hon aldrig varit förut, och som gör henne 

illa berörd. Eftersom den sexuella delen av en relation är mycket väsentlig för Samantha antar 

hon att samma sak gäller Smith, och därför ger hon honom tillåtelse att ha sex med andra när 

hon inte kan vara med honom. Hon har först svårt att förstå Smith när han nekar till att anta 

erbjudandet, men när hon inser att Smith är villig att vänta på henne, vilket på grund av 

hennes värderingar av sexualitet är en stor sak att göra för någon annan, inser hon också 

styrkan i hennes och Smiths relation. I den sista sekvensen, då Smith kommer hem från sin 

filminspelning för att säga till Samantha att han älskar henne, sker hennes känslomässiga 

uppvaknande och utveckling fullt ut, och hon kan för första gången erkänna vilken betydelse 

Smith har för henne.  

   Mirandas narrativ kretsar kring hennes förändrande relation till sin svärmor Mary. Hennes 

kärlek gentemot Mary formas sakta genom de händelser som utgör narrativets huvudelement, 

och hennes känslomässiga vandring i relation till Mary går från misstro och brist på 

engagemang till kärlek, ömhet och omtanke. När Mary blir sjuk öppnar Miranda upp sitt hem 

för henne, främst för sin make Steves skull. Det är en uppoffring för henne, och i den artonde 

sekvensen liknar hon sitt hem vid en djurpark, på grund av det kaos som Marys inflytt skapat. 

Men när Mary försvinner inleds Mirandas känslomässiga uppvaknande, då hon inser att Mary 

är chanslös utan henne. Den tjugoförsta sekvensen, då Miranda badar Mary, ger uttryck för 

den fulla utveckling som Mirandas känslor gentemot sin svärmor genomgått. Magdas reaktion 

på händelserna förtydligar den förändring i Mirandas karaktär som skett, då hon konstaterar 

att Miranda visat kärlek mot Mary, något som inte skett tidigare.  

   Narrativet i avsnittet framställer de förändringar som de fyra huvudkaraktärerna genomgår 

inte som något som utan förvarning dyker upp, utan som något som funnits länge inom dem 

och som lockas fram av andra människor. Utvecklingen baseras på en insikt, kopplat till det 

känslomässiga uppvaknande som de fyra narrativa trådarna i avsnittet skildrar, som i alla fyra 
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fall har en nära anknytning till framställningen av huvudkaraktärerna. I Samanthas fall är 

insikten kärleken till Smith, i Mirandas fall kärleken till Mary. Charlotte uppvisar i avsnittet 

en styrka som hjälper både henne och Harry genom de svårigheter de genomgår, och Carrie 

inser att hon inte hör hemma i Paris med Petrovsky, utan i New York med Mr. Big, sina 

vänner och sin karriär. Avsnittets narrativ skildrar hur relationer förändras och utvecklas, och 

hur de fyra huvudkaraktärerna utvecklas och förändras med dem.  

 

 

 

  
 

 


