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Abstract 

Denna uppsats är en utvecklingsstudie av TV-serien Sex and the city. Syftet är att med hjälp 

av narrativ analys samt Keith Selbys och Ron Cowderys metoder från boken How to study 

television studera det första och det sista avsnittet av serien för att därefter undersöka 

förändringar i avsnittens miljö samt karaktärernas dialog och kläder. Detta med hjälp av 

teorier om livsstil, subkulturer och mode inom populärkultur. Förändringen från första till 

sista avsnittet handlar mycket om karaktärernas sätt att se på sin egen livsstil. Huvudfokus i 

dialog och handling har flyttats från sex till kärlek och de fyra huvudkaraktärerna har alla 

utvecklats till mognare versioner av sig själva, någots om känns naturligt eftersom serien 

startade 1998 och avslutades 2004. Fokus i analysen ligger på konstruktion av livsstil och 

subkultur och alla fyra huvudkaraktärer är del av en tydlig storstadslivsstil som även skapas 

med hjälp av omgivningar och rekvisita, så kallad mise-en-scène.  
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Bakgrund och inledning 

Sex and the City är en TV-serie och ett fenomen som sändes i amerikansk TV mellan åren 

1998 och 2004 och i Sverige med start 1999. Serien kategoriseras som en sitcom, det vill säga 

en situationskomedi och ansågs banbrytande på många sätt. Den fick snabbt många trogna 

fans världen över. Främst fick den uppmärksamhet för sitt sätt att förmedla en helt ny bild av 

kvinnors livsstil i en storstad som New York, där serien utspelas. Seriens fyra 

huvudkaraktärer är kvinnor och det är kring dessa som handlingen utspelas och mellan dem 

den största delen av dialogen sker. Det mest uppseendeväckande ansågs vara kvinnornas 

öppna och vågade sätt att diskutera och förhålla sig till relationer, män och sexualitet. 

(www.imdb.com) Denna C-uppsats kommer att belysa hur karaktärernas livsstil framställs i 

serien samt om det eventuellt går att finna tecken på att de tillhör en viss subkultur med en 

jämförelse mellan första och sista avsnittet. Jag kommer att undersöka hur dialog, miljö och 

dramaturgi konstruerar en viss livsstil eller till och med subkultur och på vilket sätt 

konstruktionen eventuellt förändrats under seriens gång. Jag tycker att detta är en intressant 

vinkel med tanke på hur mycket uppmärksamhet serien faktiskt fick för sin revolutionerande 

skildring av storstadslivet.  

 

Syfte 

Syftet med den här C-uppsatsen är att göra en utvecklingsstudie av TV-serien Sex and the City 

genom att undersöka det allra första samt det allra sista avsnittet i programserien, som totalt 

består av sex säsonger, med hjälp av narrativ analysmetod samt metoder från Keith Selbys 

och Ron Cowderys How to study television, där jag hämtat en semiotisk modell. Tonvikt 

läggs på karaktärernas dialog med varandra samt hur miljö och dramaturgi konstruerar 

känslan av en viss livsstil eller subkultur. Detta görs för att undersöka om dialogen, miljön 

och dramaturgin förändrats genom seriens gång samt om den subkultur som konstrueras 

består från första till sista avsnitt eller förändras i takt med att karaktärerna blir äldre och får 

nya perspektiv.  

 

 

 

 

http://www.imdb.com/
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Frågeställningar 

 Hur har dialogen mellan de fyra huvudkaraktärerna i TV-serien Sex and the City förändrats 

från första till sista avsnittet när det kommer till vilken sorts livsstil och eventuell subkultur 

den inbegriper samt hur karaktärerna förhåller sig till dem? 

Hur har de fyra huvudkaraktärerna förändrats från första till sista avsnittet när det kommer 

till vilken sorts livsstil och eventuell subkultur de representerar samt hur de förhåller sig till 

varandra och den miljö de befinner sig i? 

 På vilket sätt förmedlas en viss livsstil eller eventuell subkultur genom miljö, kläder, 

dialog och dramaturgi i seriens första respektive sista avsnitt och hur konstrueras detta 

narrativt enligt Gripsruds narratologibegrepp? 

 

Material och avgränsning 

Undersökningen baseras på delar från Keith Selbys och Ron Cowderys analysmodell från 

How to study television samt en narrativ analys av två Sex and the City-avsnitt; det allra första 

(”Sex and the city”) och det allra sista (”An American girl in Paris (part deux)”). Anledningen 

till att jag valde just dessa avsnitt är att jag vill undersöka huruvida det skett någon förändring 

från början till slutet av programserien. Jag kommer studera hela avsnitten men göra 

djupdykningar i vissa utvalda scener. Dessa fördjupningar kommer ske i de scener som 

involverar två eller flera av de fyra huvudkaraktärerna. Varje avsnitt är cirka 30 minuter långt 

och har ett huvudtema som återkopplas i avsnittets titel och behandlas med karaktären Carrie 

Bradshaw som berättarröst, vilket leder till att det ofta ses ur hennes perspektiv. Avsnitten 

fungerar dels var och ett för sig eftersom deras respektive huvudkonflikt ofta avslutas och 

reds ut och dels som en del av helheten bestående av alla avsnitt eftersom relationerna mellan 

karaktärerna följs upp genom hela serien och vissa handlingar sträcker sig över flera avsnitt 

och säsonger. Totalt finns det sex säsonger bestående av sammanlagt 94 avsnitt. Jag har tagit 

del av hela serien, vilket gör att jag har en förförståelse som jag till viss del kommer använda 

mig av när jag placerar min analys i en större kontext för att belysa utvecklingen av 

karaktärer, dramaturgi och dialog. Det finns även två långfilmer som jag sett men inte 

kommer använda i min analys. Jag kommer att basera min undersökning på de 

frågeställningar jag tagit fram, som rör subkulturbegreppet samt konstruerandet av livsstil. Jag 

kommer placera resultatet av analysen i den kontext som alla avsnitt tillsammans skapar.  
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Tidigare forskning 

Sex and the City är ett populärt ämnesval för uppsatser på olika nivåer inom ämnen som 

medie- och kommunikationsvetenskap och filmvetenskap. Det finns även en hel del uppsatser 

med genusforskning som bas. En uppsats skriven vid Lunds universitet vid namn ”All that 

glitters…” fokuserar på hur homosexualitet framställs i programmet och en annan; ”Taboo 

language in Sex and the city” från Högskolan i Kristianstad, belyser hur språket konstruerar 

skillnader mellan könen. Dessa två uppsatser är de två som ligger närmast min egen av de jag 

hittat på DiVa-portalen men det känns ändå som att min problemställning kompletterar 

snarare än går in i de redan existerande undersökningarna.  

I Gender and the media (2007) belyser Rosalind Gill genusrepresentationen i serien. Hon 

menar att Sex and the City inte alls är ett feministiskt inlägg utan snarare tvärtom då 

karaktärernas vilda singelliv i själva verket döljer deras egentliga strävan efter att finna 

kärleken. Gill tycker inte att serien förmedlar den jämställdhet som den ger sken av utan att 

den istället visar hur kvinnorna väljer att gå tillbaka till den traditionellt kvinnliga livsstilen. 

(Gill 2007;242-243).  

 

Teoretisk ram 

Jag kommer använda mig av Jostein Gripsruds narratologibegrepp, Sarah Thorntons teorier 

om subkulturer samt Elizabeth Wilsons text om Mode inom populärkulturen.  

Narratologi  

Narratologi är läran om berättelser inom den strukturalistiska traditionen. En berättelse 

kännetecknas grundläggande som en kedja av händelser som påverkar varandra och utspelar 

sig i tid och rum. (Gripsrud 2002: 235) Det måste finnas kausala samband mellan händelserna 

för att det ska klassas som en berättelse, med andra ord ska den bestå av meningsfulla 

förändringar över tid (Gripsrud 2002: 242). En berättelse har två nivåer där den text vi faktiskt 

läser kallas sujett och det vi rekonstruerar i huvudet kallas fabel. Sujetten är alltså det som 

verkligen står medan fabeln är det underliggande händelseförloppet, det som läsaren förstår av 

texten. En text kan läggas upp så att sujetten presenterar händelser i fel ordning för att till 

exempel skapa spänning eller intresse. (Gripsrud 2002: 245) Detta är principer som är 

tillämpbara på såväl skrivna texter som film och teveprogram. De audiovisuella medierna har 

dock fler kanaler att förmedla berättelsen igenom än en skriven text, nämligen bild, grafik, 
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dialog, realljud och musik. En berättelse genom ett audiovisuellt medium saknar dessutom 

ofta en berättarinstans, vilket gör att tittaren själv måste konstruera berättelsen utifrån 

sujetten, det vill säga det den ser och hör. (Gripsrud 2002: 258) I det typiska hollywoodformat 

är meningen att publiken ska uppleva att den lever med i ett stycke verklighet, snarare än att 

den får en historia berättad för sig och därför är det viktigt att berättaren är så osynlig som 

möjligt. Detta betyder dock inte att det inte finns en berättare. I det format som min 

undersökning baseras på är berättaren ofta allvetande och pålitlig vilket gör att publiken vet 

mer än karaktärerna i berättelsen, något som skapar spänning och ger publiken möjlighet att 

gotta sig i förväg åt saker de vet snart kommer hända. Det finns även fall där berättaren är en 

jagperson som ser på berättelsen utifrån sitt eget perspektiv och sedan förmedlar detta 

perspektiv till publiken, ofta med hjälp av en såkallad voice-over. I och med att berättaren då 

är personlig har han eller hon ofta begränsad kunskap om andra karaktärers känslor och 

förhållanden. (Gripsrud 2002: 260) 

TV-program är ofta uppbyggda av så kallade segment, det vill säga korta delar av programmet 

som står för sig själva. Man skulle alltså som tittare kunna komma in och bara titta på bara ett 

sådant segment och förstå innebörden av det, även om man inte tagit del av det som hände 

innan eller efteråt. (Gripsrud 2002: 264)  

Gripsrud gör skillnad på så kallade såpoperor och episodiska serier och menar att såpoperan 

sträcker sig över flera avsnitt medan den episodiska serien har en avslutad berättelse i varje. 

Såpoperan kan då fungera som en egen narrativ form, där berättelsen är indelad i flera 

underhistorier, såkallade subplots. Ofta involverar dessa subplots samma personer och kan 

därför i viss mån påverka varandra, men är till stor del självständiga. Meningen med detta är 

att tittaren ska kunna ta del av de segment i berättelsen som han eller hon är intresserad av och 

strunta i resten. (Gripsrud 2002: 267) Varje avsnitt är ofta uppbyggt så att de olika 

underhistorierna behandlas parallellt och ofta med hastiga växlingar emellan, något som kan 

göra det svårt för tittaren att bedöma tidsförhållandena i programmet, med andra ord råder ett 

oklart förhållande mellan sujett och fabel. Ofta beror ordningsföljden på den dramatiska 

spänningsnivån hos respektive segment. I program producerade i USA är händelseförloppet 

planerat efter de reklaminslag som markerar övergångar mellan akterna. Meningen är att det 

ska vara som mest spännande precis innan ett reklaminslag så att tittaren lockas att fortsätta 

titta även efter pausen. Det fungerar på samma sätt i slutet av varje avsnitt. Det måste finnas 

något som lockar tillbaka tittaren till nästa avsnitt. Innan varje längre uppehåll är 



8 
 

spänningskurvan ofta på topp och det sista avsnittet varje säsong avslutas med en så kallad 

cliff-hanger som tittaren ska komma ihåg ända tills nästa säsong. (Gripsrud 2002: 268).  

Slutligen skriver Gripsrud om att ett TV-programs värld av platser och personer kan verka 

som ställföreträdande social gemenskap och alltså fungera som en alternativ verklighet. Det 

segmenterade upplägget gör förvisso att en slutgiltig avslutning ofta saknas och att klara 

påståenden om vad man kan lära sig av tittandet saknas. Samtidigt inbjuder detta format till 

ständiga diskussioner kring händelser och karaktärer i avsnitten. Publiken får dels fly ett tag 

från sin egen verklighet och dels träna upp sin förmåga att bedöma den moraliska halten i 

karaktärernas handlingar, något som i det långa loppet kan ge en känsla av expertis i ämnet – i 

alla fall i förhållande till karaktärernas kunskap. (Gripsrud 2002: 269-270) 

I min uppsats kommer narratologibegreppet vara ram för undersökningen. Jag kommer 

använda mig av de olika aspekterna för att se på de två utvalda avsnitten och belysa de 

viktigaste. När jag studerar narrativet kommer narratologin automatiskt in. Sex and the City 

liknar på många sätt den såpopera som Gripsrud använder som exempel i sin text. Serien är 

uppbyggd av en löpande handling och flera så kallade underhandlingar. Dessa 

underhandlingar är, precis som Gripsrud beskriver, mer eller mindre självständiga men 

involverar alltid någon av de fyra huvudkaraktärerna och påverkar på så vis även helheten. 

Hon menar även att det finns ett specifikt Hollywood-format och med tanke på att Sex and the 

city är producerad just där, är det intressant att se om det stämmer. 

Livsstil 

I boken Social communication in advertising diskuteras livsstil inom reklam men det går lätt 

att tillämpa vissa av teorierna i min uppsats och till mitt syfte. I reklam sätts allt oftare 

produkten som ska marknadsföras i en social kontext och det är också denna kontext som ska 

sälja in varan. Livsstilen som produceras i reklamen ska skapa igenkänning men också 

känslan av att livet kommer bli bättre med produkten som marknadsförs. (Jhally et al., 1990: 

30-40) I ett TV-program fungerar det på ungefär samma sätt. Man känner igen sig i 

karaktärerna och miljöerna som förmedlas samtidigt som man drömmer sig bort till den värld 

som konstrueras eftersom den ofta är mer glamourös och spännande än verkligheten. 

Livsstilen i Sex and the City är alltså en social kontext som fungerar både som 

igenkänningsfaktor och utopi, precis som livsstilen i en reklamfilm.  
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Subkulturer 

En subkultur kan definieras på olika sätt. Dels är det små grupper av människor som känner 

samhörighet med varandra för att de delar en viss åsikt, klädstil eller musiksmak och visar 

detta genom att klä sig eller bete sig på ett visst sätt. Dels är det en grupp av människor med 

bestämda uppfattningar eller beteenden som skiljer dem från den kultur de är del av. Sarah 

Thornton menar att det finns en berättigad debatt kring hur man ser på människor som del av 

sådana här subkulturer snarare än individer. Dessa subkulturer förutsätter alltså att det finns 

ett massamhälle som grupperna kan sticka ut ifrån och jämföras med. (Thornton 1997: 1-2) 

Sådana här små grupper i samhället skapas ofta i revolt och är nästan alltid, av sig själva eller 

av andra, ansedda att gå emot en norm eller vara på en annan nivå (ofta lägre) än samhället i 

stort. Att studera en subkultur är problematiskt eftersom man alltid ser på den från sin egen 

nivå eller med ett utifrånperspektiv och då inte kommer åt kärnan; det som verkligen håller 

ihop gruppen. Det är helt enkelt något som de involverade ofta vill hålla för sig själva 

eftersom det är just det som skapar gemenskapen. (Thornton 1997: 4) 

Eftersom en subkultur alltid existerar i kontrast till den dominerande gemenskapen krävs det 

olika medel för att understryka detta. Ett vanligt sätt att förmedla tillhörighet är genom att klä 

sig på ett speciellt sätt. Dick Hebdige skriver om hur punkare, skinheads och mods klär sig för 

att skapa gemenskap och sticka ut från mängden (Hebdige 1979: 73-80) och även om 

karaktärerna i Sex and the city inte går lika långt i sina klädsliga utsvävningar tycker jag hans 

idéer är mycket tillämpbara i min uppsats. Han skriver om hur olika subkulturer använder sig 

av olika verktyg i form av kläder, frisyrer, smycken, skor och smink för att skapa en social 

gemenskap samt för att till viss del stänga resten av samhället ute. (Hebdige 1979: 113-127)  

Jag kommer att undersöka huruvida de fyra huvudkaraktärernas livsstil är så pass extrem att 

den skulle kunna klassas som subkultur eller inte. Undersökningen kommer belysa vilket sorts 

intryck karaktärerna ger med hjälp av kläder, smycken och skor och om det skapar en viss 

social gemenskap sinsemellan karaktärerna. Jag kommer dels undersöka om och hur de fyra 

huvudkaraktärerna verkar tillhöra en egen subkultur i den specifika miljö de befinner sig och 

dels om den allmänna livsstil som konstrueras har några särskilda drag som präglar den. 

Mode inom populärkultur 

Mode används inom populärkultur för att konstruera en verklighet och är ofta del i en diskurs. 

Kläderna vi ser i en film ska tala om för oss under vilken tidsperiod den utspelar sig och till 
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vilken social karaktärerna hör. De blir alltså en del av den rekvisita som förmedlar 

helhetsintrycket av filmen. (Wilson 2009: 446) Mode på film hjälper alltså till att förmedla 

karaktärernas identitet och livsstil. Kläderna behöver inte vara av extremt slag för att vi som 

publik ska förstå var och när vi befinner oss, det räcker ofta med ganska subtila detaljer för att 

konstruera en viss livsstil. (Wilson 2009: 448)  

Sex and the City har blivit omskriven för karaktärernas kläder och de dyra varumärken som 

lyfts fram i de olika avsnitten. De fyra huvudkaraktärerna har alla blivit modeikoner med 

säregna stilar och Carries garderob gör kvinnor över hela världen gröna av avund. I min 

undersökning tänker jag titta på vilken typ av livsstil och eventuell subkultur som konstrueras 

just med hjälp av karaktärernas kläder. Först och främst kommer ju kläderna förmedla en viss 

tidsperiod och social klass men jag hoppas även kunna utläsa en viss livsstil eller subkultur 

med hjälp av dem.  

 

Metod 

För att analysera materialet i detta arbete (de två utvalda avsnitten) och besvara de 

frågeställningar som formulerats kommer jag använda mig av en metod baserad på Keith 

Selbys och Ron Cowderys modell från boken How to study television. Först och främst med 

hjälp av en övergripande semiotisk analysmodell som belyser TV-programmets fem 

huvudpunkter: konstruktionen, publiken, narrativet, kategoriseringen och agenturen. Modellen 

inbegriper alltså studier kring hur programmet är konstruerat med hjälp av ett speciellt 

mediespråk och olika koder, på vilket sätt publiken mottar innehållet, hur handlingen ser ut 

och är upplagd, vilka kategorier programmet hör till när det kommer till bland annat genre 

och kanal samt hur det påverkats av produktionsvillkor och yttre omständigheter. (Selby & 

Cowdery 1995: 10-40) Innan man går djupare in på dessa fem faktorer, ska man dock skaffa 

sig en överblick över hela medietexten (programmet) och försöka kartlägga vilket som är det 

mest bestående intrycket och vilka tankar som väckts. Detta för att få igång tänkandet kring 

detaljer och viktiga händelser. (Selby & Cowdery 1995: 13)  

Utav de fem faktorerna kommer jag fokusera på två, nämligen konstruktionen och narrativet, 

då jag anser att dessa är mest kopplade till mina frågeställningar. Konstruktionen har två 

aspekter att ta hänsyn till; de tekniska koderna och det som på franska heter mise-en-scène. 

Den förstnämnda inbegriper bland annat kameravinklar och ljussättning och den senare 

fokuserar på de faktorer som är gemensamma för film och teater, som till exempel rekvisita, 
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kulisser/miljö, skådespelarnas och karaktärernas beteenden, kostymer och smink. Dessa olika 

delar studeras sedan enskilt. (Selby & Cowdery 1995: 14) Konstruktionen av karaktärerna i 

programmet kan sedan vara antingen stereotyp eller social. En stereotyp karaktär är överdrivet 

gestaltad för att tydliggöra till exempel sexuell läggning eller social klass medan en social 

karaktär är mer sammansatt och känns mer verklig. (Selby & Cowdery 1995: 108) Narrativet 

studeras genom att man först går igenom hur medietexten, eller berättelsen, är uppbyggd och 

vilka händelser som är viktigast att ta hänsyn till. Detta sker på en ganska grundläggande nivå. 

Nästa steg är att tyda vilken explicit mening som finns i narrativet, det vill säga vilka teman 

som enkelt går att utläsa i medietexten. Nästa steg är att gå på djupet och analysera vilka 

implicita teman och meningar som går att finna, det vill säga vilka tolkningar som är möjliga 

att göra utifrån det narrativ undersökningen baseras på. Detta görs genom att sätta den 

explicita meningen i relation till konstruktioner i samhället, om till exempel manligt och 

kvinnligt eller social status. (Selby & Cowdery 1995: 30-34)  

Att studera en medietext på detta vis kallas för semiotisk analys och fokuserar på att hitta 

olika tolkningsbara tecken i texten. Dessa semiotiska tecken består av två delar, en fysisk eller 

materiell del som kan uppfattas med något sinne, till exempel kläder eller miljö, och en del 

som innehåller den mening som förmedlas i och med tecknet, till exempel att en karaktär är 

rik eller befinner sig i ett visst land. Inom semiotiken brukar dessa två delar av ett tecken 

kallas för denotation och konnotation, där denotationen är vad vi uppfattar på en gång och 

konnotationen är vad som kan tolkas ur det vi uppfattar. (Selby & Cowdery 1995: 41-43)  

Utöver den allmänna analysmodellen presenteras en modell särskilt anpassad för så kallade 

sitcoms, eller situationskomedier, och eftersom Sex and the City hör till den kategorin, 

kommer jag även använda mig av delar ur den. Även denna modell är bred och övergripande 

och går att applicera på ett helt avsnitt åt gången. Den börjar med att man ska försöka hitta 

mönster eller strukturer i avsnittet och avgöra huruvida det rör sig om en organisk eller 

strukturerad handling. Den organiska döljer den strukturerade processen medan den 

strukturerade framhäver den. Med andra ord: ett program med organisk handling ska kännas 

som ett stycke verklighet, som om man hoppar in i en riktig värld för en stund och sedan 

lämnar det igen när programmet är slut. De olika delarna av avsnittet ska presenteras utan 

synbar logik. En strukturerad handling är uppbyggd kring det faktum att den är just 

strukturerad, alltså ska det kännas tydligt att det finns en råd tråd genom hela programmet. 

Ofta är sådana här handlingar uppbyggda kring en speciell person och tydligt arrangerade. 
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Den senare typen av handling är vanlig när det kommer till situationskomedier, som ofta 

fokuserar på märkliga sammanträffanden och plötsliga upptäckter. (Selby & Cowdery 1995: 

93-97)  

Nästa steg enligt Selby och Cowdery är att analysera öppningsscenen, eller den första 

meningsfulla scen som involverar två eller flera av huvudkaraktärerna. Detta görs genom att 

bryta ner scenen i olika bitar och beskriva dessa, ur de aspekter som är intressanta för ens 

undersökning – i mitt fall hur livsstil och eventuell subkultur förmedlas med hjälp av vissa 

tecken och hur narrativet ser ut. Därefter diskuteras och analyseras en eller flera olika scener 

utifrån dessa perspektiv. (Selby & Cowdery 1995: 97-114) Eftersom jag valt att fokusera 

mycket på hur karaktärernas livsstil konstrueras i dialog, miljö och dramaturgi kommer jag 

rikta in mig på scener där två eller flera av de fyra huvudkaraktärerna förekommer.  

Först kommer jag göra en övergripande analys av respektive avsnitt för att sedan analysera 

hur karaktärerna och den miljö de befinner sig i konstrueras enligt mise-en-scène, det vill säga 

med hjälp av kostymer, kulisser, rekvisita, smink och beteende. Avslutningsvis kommer jag 

analysera på vilket sätt livsstil och eventuell subkultur förmedlas med hjälp av karaktärer och 

miljö. Jag kommer att analysera mina utvalda medietexter både med hjälp av de semiotiska 

verktyg som presenteras i How to study television, som tecken, denotation och konnotation, 

och med begrepp från Gripsruds narratologikapitel, som subplots, sujett och fabel. 

 

Resultat och analys  

Konstruktion av de fyra huvudkaraktärernas livsstil och eventuella 

tillhörighet till subkultur i det första avsnittet  

Denna del av analysen kommer fokusera på konstruktionen av livsstil och eventuell subkultur 

i det allra första avsnittet: ”Sex and the city”. Jag fokuserar på tre specifika aspekter i 

konstruktionen; dialog, kläder och miljö, samt gör en allmän analys av hur livsstil och 

eventuell subkultur förmedlas och konstrueras i avsnittet. I linje med Selbys & Cowderys 

analysschema fokuseras analysen till öppningsscenen samt en tidig scen som inkluderar alla 

fyra huvudkaraktärerna. Jag har även valt ut några scener som på ett eller annat sätt lyfter 

fram dialog, kläder eller miljö extra tydligt. Narrativet kommer analyseras i syfte att lyfta 

fram konstruktionen ytterligare. 
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Allmänt 

Det allra första avsnittet i programserien och också det första jag ska analysera heter ”Sex and 

the city” och sändes I USA första gången den 6 juni 1998. Det inleds med att berättarrösten, 

som vi senare kommer lära känna som Carrie Bradshaw, berättar om en nyinflyttad New 

York-kvinna som inleder en relation med en man som verkar perfekt. Kvinnan själv tycker 

allt verkar gå åt rätt håll eftersom de träffas regelbundet, har sex och tittar till och med på 

lägenhet ihop. Efter några veckor slutar dock mannen höra av sig och det är här Carrie 

kommer in i bilden, som väninna till kvinnan som just blivit utsatt för detta. Efter att hon 

blivit anförtrodd kvinnans problem, konstaterar hon krasst att ingen talat om för den 

nyinflyttade att kärleken tagit slut på Manhattan, något som man då kan anta att etablerade 

New York-bor som Carrie känner till. Att hon verkar mer medveten om förhållandena i New 

York, tyder på att hon varit där längre än kvinnan som i början karaktäriseras som 

”nyinflyttad”. Det är i denna första sekvens som avsnittets övergripande huvudtema 

presenteras, nämligen svårigheten för kvinnor att finna kärlek i New Yorks till synes 

känslokalla dejtingklimat. Här konstrueras också ett första intryck av livsstilen på Manhattan i 

allmänhet och Carries tillhörighet till denna livsstil i synnerhet. När hon konstaterar att den 

andra kvinnan inte verkar känna till vilken sorts livsstil som råder i New York, visar hon 

tydligt att hon är en del av den.  

Den livsstil som förmedlas i detta första avsnitt av Sex and the City är en 

konsumtionsorienterad, ytlig och ganska modern storstadslivsstil. Detta konstrueras främst 

genom de kulisser som ska gestalta karaktärernas omgivningar och miljöer, karaktärernas 

kläder samt hur de interagerar med varandra, såväl genom dialog som med kroppsspråk och 

minspel. Karaktärernas reaktioner eller ickereaktioner gentemot vissa händelser eller 

diskussioner, är det jag främst använt mig av för att kunna avgöra vilken typ av livsstil de 

representerar. När Carrie till exempel nämner att kvinnor köper skor för 400 dollar utan att 

riktigt reflektera över hur mycket pengar det faktiskt handlar om, drar jag slutsatsen att hon 

befinner sig i en kultur där mycket pengar finns och där det är normalt att lägga dem på skor 

och kläder. Detta ger känslan av en livsstil där yta är primär och där man hävdar sig genom att 

bära just dyra varumärken. I alla sekvenser av avsnittet bär huvudkaraktärerna vackra kläder 

som framhäver deras respektive personlighet. Carrie har ofta djurmönstrade toppar som 

symboliserar hennes vilda sida och förmodligen också ska ses som modernt och inne. 

Samantha föredrar klänningar som visar mycket hud och framhäver hennes figur, vilket ger 

bilden av att hon är en självsäker och sensuell kvinna. Miranda är kortklippt och bär 
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huvudsakligen androgyna outfits med kavaj och byxor, förmodligen för att hon är en 

karriärkvinna som inte vill ses på något annat sätt än sina manliga kollegor. Charlotte 

framhäver sin klassiska och lite pryda sida genom enkla dräkter och knälånga kjolar. Hon vill 

inte visa mer hud än nödvändigt men framhäver gärna sin klassiska timglasfigur i tajta toppar 

och kjolar med hög midja. Mode är med andra ord en mycket viktig del i konstruktionen av 

både karaktärernas individuella personligheter och storstadslivsstilen som är huvudsaklig i 

programmet. De kvinnor och män som skymtar förbi i bakgrunden i olika scener av avsnittet, 

är alltid klädda på ett sätt som ger känslan av att de har koll på trender och gärna följer dem, 

något som känns ganska typisk för storstadsinvånare.   

Eftersom Carrie och hennes väninnor alla har olika personligheter men ändå kan länkas 

samman av intresset för mode, relationer och restaurangbesök, tycker jag att den livsstil som 

de representerar absolut har drag av att vara en subkultur enligt Thorntons definition. De fyra 

huvudkaraktärerna delar bestämda uppfattningar om män och dejting och de ger uttryck för 

sina värderingar både i handling och till viss del genom hur de klär sig och sminkar sig.  Dock 

känns det inte som att de är medvetna om att de representerar en särskild kultur eftersom de 

lever i en miljö där deras beteende blivit mer eller mindre naturaliserat. De är typiska New 

York-bor och umgås mestadels med andra från samma kultur och stad. Först om de lämnade 

sin verklighet på Manhattan, skulle de själva bli medvetna om att deras livsstil på vissa sätt är 

så pass särpräglad att den nog skulle kunna klassas som en subkultur.  

Dialog och miljö 

De diskussioner som Carrie och hennes vänner för på olika restauranger runtom i New York, 

förmedlar också en viktig del av livsstilen och kulturen som representeras. De diskuterar sex, 

kärlek och relationer, utan att blinka, runt matbordet och använder grova ord och liknelser. 

Deras samtalsämnen och sätt att närma sig dessa, ger intrycket av att flyktiga relationer med 

olika partners är vanligare än långvariga förhållanden. Charlottes dejt med Duncan 

understryker ytterligare den här aspekten av storstadskulturen, när han öppet berättar för 

henne att han tänker ha sex med någon annan eftersom hon ”håller på sig” och förväntar sig 

att hon ska vara helt okej med det. Ingen av de fyra huvudkaraktärerna har i detta avsnitt 

någon fast partner men alla träffar minst en man under den knappa halvtimme som avsnittet 

pågår. Detta representerar den typiska ”dejtingkulturen”, som känns vanligare i större städer 

än i mindre, och som innebär att man träffar flera olika personer – ibland parallellt – utan att 

investera särskilt mycket känslor i relationen.     
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Avsnittet innehåller en sekvens som liknar en dokumentär undersökning där olika New York-

bor får säga sitt om kärlek, sex och relationer. Carrie är även här voice-over (berättarröst) och 

ställer sig frågan: ”Varför finns det så många bra ogifta kvinnor, men inga bra ogifta män?”. 

Narrativet i avsnittet byggs upp kring den tidningsspalt som Carrie skriver i tidningen The 

New Yorker och det är även där hon formulerar ovanstående problemställning. Vi kan vidare 

anta att den undersökning som visas, är gjord av Carrie själv som research inför spalten, 

eftersom hon berättar att hon avvänder sina vänner som källor. Männen som intervjuas verkar 

se på dejting som en väg till enkelt och kravlöst sex medan kvinnorna i större utbredning 

verkar söka efter den stora kärleken. Skillnaden blir tydligare och tydligare ju längre in i 

avsnittet vi kommer. När Carrie presenterar den typiska New York-kvinnan säger hon att hon 

”reser mycket, betalar skatt och kan lägga 400 kronor på ett par skor”, något som genast 

konstruerar bilden av en viss livsstil och subkultur. Att lägga 400 dollar på ett par skor 

förutsätter dels en viss ekonomi och dels en vilja att faktiskt lägga en så pass stor summa 

pengar på just skor, en vilja som majoriteten av befolkningen nog inte har. Två av kvinnorna 

som presenteras och får utrymme att framföra sin åsikt kring temat dejting och kärlek är 

konsthandlaren Charlotte York och advokaten Miranda Hobbs, vilka efteråt kommer få 

utrymme i serien som två av Carries tre bästa väninnor. Det är också i den här sekvensen som 

seriens egentliga femte huvudperson presenteras, nämligen staden New York. 

Storstadslivsstilen konstrueras med hjälp av stora mängder människor längs breda trottoarer, 

höga hus, gula taxibilar och kommentarer från de intervjuade. Hela tiden visas New York upp 

med hög puls; människorna småspringer fram längs gatorna, taxibilarna tutar och ingen hinner 

stanna och prata med någon annan. De personer som intervjuas presenteras med namn, yrke 

och civilstånd och jag reagerar på att alla har typiska moderna storstadsyrken som 

reklamarbetare, konsthandlare, advokat och webbdesigner.   

Den tredje sekvensen i avsnittet är från en restaurang och det är även den första scenen där 

alla fyra huvudkaraktärer deltar samtidigt. Tre dragqueens kommer in med en tårta som de 

ställer ner på ett bord framför Miranda, samtidigt som de sjunger en födelsedagssång. Allas 

neutrala reaktioner till de utklädda männen tyder på att det inte är någon särskilt ovanlig scen 

i den livsstil som gestaltas. Eftersom transsexualitet stämmer väl in på begreppet subkultur 

och Carrie och hennes väninnor så vant omger sig med människor från den subkulturen, ger 

detta en tydlig känsla av att även dessa kvinnor är del av en sådan, om än inte samma. Carries 

berättarröst säger att det handlar om ”ännu” en födelsedagsmiddag med fyra singelkvinnor 

och att alla fyra skulle ha ”föredragit ett konferenssamtal”. Ordet ”ännu” understryker känslan 
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av att sättet födelsedagen firas på inte är något ovanligt i karaktärernas värld. Runt bordet 

sitter Miranda, Carrie, Charlotte och en blond kvinna med svart halterneck-klänning som 

presenteras som PR-kvinnan Samantha Jones. Hon är den som bryter tystnaden efter att 

Miranda med en suck blåst ut ljusen. Hon menar att kvinnor måste börja ha sex som män, ”det 

vill säga utan känslor” och de fyra huvudkaraktärerna representerar därefter fyra olika grader 

av igenkänning med hennes påstående. I scenen förmedlas snart känslan av att kvinnorna 

känner varandra väl sedan innan och att de är ett etablerat vänskapsgäng. Detta görs främst 

genom dialogen men också genom rörelser och minspel. 

Under tiden den här scenen utspelats och kvinnorna diskuterat, har de ägnat sig åt att dricka 

drinkar och äta chokladtårta. Det här är det andra tecknet på ett okomplicerat förhållande till 

mat och kalorier i avsnittet (det första när Miranda vräker i sig friterad kyckling). De sitter 

runt ett ganska litet bord med orange duk. I bakgrunden syns fler bord och stora orange 

papperslampor. Det verkar vara fullsatt och alla ansikten man ser avslappnade och glada ut. 

Detta ger känslan av att de befinner sig på en populär restaurang och förmodligen på kvällstid. 

Det verkar dock inte vara någon exklusiv eller dyr restaurang med tanke på att lamporna är 

gjorda av orange papper. Men vi vet ju sedan tidigare att vi befinner oss i New York och att 

karaktärerna har framgångsrika karriärer och således borde ha pengar så det skulle också 

kunna vara så att just orange papperslampor är något som anses vara inne och modernt och 

därför finns i dyrare restauranger också.  

Narrativet i denna sekvens styrs av kvinnornas dialog och den livsstil som förmedlas är 

dekadent och avslappnad. De problem som dyker upp behandlas med humor och karaktärerna 

för hela tiden kvicka och roliga konversationer med varandra, något som är typiskt för genren 

situationskomedi.  

I nästa scen med livsstilkonstruerande dialog är när vi finner Carrie på en restaurang 

tillsammans med en man som hennes berättarröst presenterar som Skipper Johnston. Det 

första han säger i sekvensen är att ”det var ett helt år sedan” och Carrie tittar chockerat på 

honom. Undertonen i samtalet får oss snabbt att förstå att det handlar om ett helt år sedan han 

senast hade sex. Carrie ställer sig oförstående till det hela eftersom hon tycker Skipper ”är så 

trevlig” men han svarar med att förklara att han är ”för trevlig” och att tjejer inte gillar sådant. 

Medan de samtalar dricker de varsin stor kaffedrink. När Skipper säger att han är romantisk 

och känner mycket föreslår Carrie att han ”kanske är bög”, något som känns typiskt 90-talets 

stereotypa samhälle, där känsliga män genast avfärdades som homosexuella. Men Carrie säger 
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det på ett sätt som inte är dömande och Skipper förklarar att så inte är fallet varpå hon säger 

att hon nog har den perfekta tjejen för honom; Miranda! Under den här diskussionen 

framställs Carrie som vågad och självsäker och hon skrattar åt Skipper när han blir generad av 

hennes grova språk. Det här ska nog visa på hur Carrie inte bara har sex som en man, utan 

även för sig och pratar som en stereotypisk man medan Skipper däremot reagerar på ett mer 

kvinnligt sätt. 

Nästa scen är från klubben Chaos, där Carrie befinner sig tillsammans med Miranda och 

Skipper. Berättarrösten förklarar att ”hela New Yorks grädda befinner sig här”. Miljön är 

väldigt annorlunda mot de tidigare typiska storstadskulisserna. Här finns en mer orientalisk 

och kaosartad omgivning med rökelser, färgglada lampor, levande ljus, stora skynken, 

lättklädda kvinnor och palmer. Alla människor som syns i bakgrunden dricker drinkar eller 

vin och Miranda och Skipper har varsitt cocktailglas framför sig när Carrie kommer fram till 

dem. Även mannen från baren och ”Mr Big” befinner sig på klubben, vilket understryker 

känslan av att ”alla är där”, som vi tidigare fått berättat, samt att båda männen och Carrie och 

hennes vänner, tillhör ”New Yorks grädda”. ”Grädda” är ett annat ord för hög klass, vilket 

hjälper till att konstruera livsstilen hos karaktärerna i avsnittet. Det handlar om människor 

med gott om pengar och en vilja att besöka dyra nattklubbar. Detta visar också att alkohol och 

krogliv är en del av den livsstil som representeras.  

Kläder, utseende och rekvisita 

I nästa scen finner vi återigen Carrie på en restaurang. Den här gången i sällskap med en man 

som berättarrösten förklarar är Stanford Blatch. Han är klädd i kavaj, grön skjorta och 

matchande slips samt guldsmycken. Ganska snart konstrueras bilden av Stanford som 

stereotypisk homosexuell man och vi förstår att han och Carrie är goda vänner sedan länge då 

han utbrister ”Jag orkar inte med det en gång till!” när hon börjar spana in ett gammalt ragg 

vid baren. Konstruktionen av den homosexuella mannen görs främst med hjälp av karaktärens 

rörelsemönster och sätt att prata men även genom att låta honom spana in den manliga 

servitören på ett övertydligt sätt. Både Carrie och Stanford dricker vin till maten trots att det 

både genom tekniska konstruktioner som ljussättning och mise-en-scène i form av Carries 

klädsel och enkla sminkning förmedlas en känsla av lunch snarare än middag. Detta är ännu 

ett konnotativt tecken på att livsstilen som ges uttryck i serien är dekadent och glamourös. 

Medan Carrie senare vandrar genom restaurangen på väg mot killen i baren pratar hon högt 

för sig själv rakt in i kameran om vad som hänt mellan dem tidigare. Detta för att vi som tittar 
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ska få grepp om vad det handlar om trots att vi kastats rakt in i hennes kärleksliv utan att ha 

varit med från början. Den här scenen är dessutom det tredje exemplet på konversationer som 

sker över en måltid, något som bidrar till konstruktionen av den livsstil som Carrie och de 

andra har. 

Hon får i alla fall följa med mannen vid baren hem. De har sex och hon lämnar honom sedan 

hastigt utan hänsyn. Detta ska visa hur hon ”har sex som en man”. När hon går ut från hans 

lägenhet är det fortfarande ljust ute, något som ytterligare förstärker hur lättvindigt hon 

numera ser på sex. Hon kan till och med klara av det under lunchrasten utan att reflektera över 

det. I den här scenen tappar Carrie sin svarta lackväska och innehållet trillat ut på trottoaren. 

Att studera innehållet i en kvinnas väska är ett säkert sätt att lära känna henne på och i det här 

fallet finner vi huvudsakligen smink och kondomer. Detta passar väl in i den livsstil som 

hittills konstruerats i programmet, nämligen den ytliga, utseendefixerade och promiskuösa. 

Mannen som hjälper henne att plocka upp sakerna är lång, mörk och bredaxlad och Carrie 

konstaterar snabbt att han inte har någon vigselring. Han kommer senare spela en viktig roll i 

Carries liv och bli känd som ”Mr Big”. 

Nästa sekvens visar Charlotte som befinner sig på dejt med en man vid namn Capote Duncan. 

Båda två är flott klädda; hon i lång, glittrig klänning med bar rygg och han i svart kostym och 

fluga. De lämnar en stor stenbyggnad med pelare och en bred trappa och i bakgrunden 

skymtar fler festklädda människor. Capote frågar Charlotte om hon ”vill se Ross Bleckner-

tavlan som han har hemma” men Charlotte ursäktar sig med att det börjar bli sent. Det slutar 

dock ändå med att hon följer med honom hem. Att Charlotte förmodligen endast för syns 

skull först tackar nej till erbjudandet, visar tydligt på vilken typ av personlighet hon har. Hon 

tycker förmodligen att det är ganska vågat att följa med en man hem efter första dejten, något 

som ytterligare konstruerar hennes inställning till relationer som något romantiserad. Att hon 

ändå följer med honom visar att hon trots allt är en modern kvinna som gör det hon vill 

oavsett hur det kan uppfattas, även om hon till en början försöker agera på ett annat sätt. I 

nästa scen finner vi Charlotte framför Ross Bleckner-tavlan i Duncans lägenhet. Som den 

konsthandlare hon är konstaterar hon att tavlan är värd minst 100 000 dollar eftersom ”Ross är 

på modet”. Hon verkar dock inte hänförd av varken tavlan eller priset, något som tyder på att 

hon är van vid dyrbara tavlor och mycket pengar. Detta är ett beteende som konstruerar 

känslan av att livsstilen som representeras är så pass extrem att den faktiskt skulle kunna 

kallas subkultur. Duncan å sin sida representerar en annan sida av den moderna livsstilen, 
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nämligen den flyktiga och ständigt sökande, när han – efter att Charlotte nekat honom en natt 

– tar en taxi till nattklubben Chaos för att leta rätt på någon annan att spendera natten med. 

Detta är något som Charlotte inte alls begriper och hon blir både chockad och sårad av hans 

beteende.  

Senare visar det sig att kvinnan han kommer ragga upp är Samantha. Hon är helt ovetandes 

om att Charlotte tidigare under kvällen varit i precis samma lägenhet som hon slutligen 

hamnar i och Duncan kör exakt samma strategi med båda kvinnorna. Han lockar med sin dyra 

konst för att sedan försöka förföra med kyssar och löften. Eftersom Samantha försöker leva 

upp till sin idé om att ”ha sex som en man” har hon inget emot att Duncan bara är intresserad 

av henne för några timmar. Hon känner på samma sätt och lämnar honom direkt efteråt.  

En av de sista scenerna i programmet visar hur Carrie försöker få tag på en taxi utanför 

Chaos, utan resultat. Till slut bestämmer hon sig för att ”göra det onämnbara och gå hem”. Att 

hon benämner det som ”det onämnbara” visar på vilken sorts miljö hon befinner sig i. Det är 

helt enkelt inte ett alternativ att gå hem från en nattklubb, förmodligen för att det är för 

riskabelt – framför allt som ensam kvinna. Precis när hon fattat sitt beslut stannar en limousin 

till framför henne. Limousinen representerar en viss klass och livsstil och känns något 

malplacerad i den något nedgångna miljön utanför nattklubben, men Carrie verkar inte 

reflektera över det hela. I baksätet sitter ”Mr Big” och erbjuder henne skjuts hem. På vägen 

diskuterar de livet och kärleksrelationer och Carries något cyniska förhållningssätt till det 

sistnämnda får ”Mr Big” att utbrista att Carrie ”aldrig ka ha älskat”. Det han säger påverkar 

henne och hela avsnittet slutar med att hon frågar honom om han älskat och han svarar att det 

har han verkligen, innan han försvinner i sin limousin. Den allra sista ordväxlingen 

representerar ganska väl huvudtemat i avsnittet, nämligen jakten på kärlek i en cynisk och 

hård storstad, där sex kommer före känslor i nästan alla lägen.    

Sammanfattning av det första avsnittet 

Avsnittet handlar alltså om att de fyra huvudkaraktärerna på ett födelsedagsparty bestämmer 

sig för att sluta leta efter den perfekta mannen och istället börja ha lättvindiga relationer med 

olika män och med andra ord ”själva bete sig som män”. Carrie testar detta omedelbart genom 

att leta upp en gammal flamma och ha kravlöst sex med honom men sedan springer hon på en 

man som får henne att tappan, en man som sedermera kommer bli känd som ”Mr Big” i 

hennes liv; det vill säga den stora kärleken. Samantha har ett one night stand med en av 
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Charlottes gamla dejter och Miranda träffar en man som heter Skipper och som också är 

Carries kompis. 

Den röda tråden i programmet är tydlig eftersom Carrie hela tiden fungerar som berättare och 

knyter ihop de olika handlingarna med varandra och huvudtemat är helt klart någon form av 

dejtingrevolution hos de fyra huvudkaraktärerna (kanske främst för Carrie själv). Implicita 

teman är jakten på kärlek i ett kärlekslöst New York, skillnaden mellan mäns och kvinnors 

sätt att se på relationer och så klart den storstadsbaserade livsstil som alla fyra kvinnor är en 

del av. Berättarrösten och den tydliga röda tråden, gör att handlingen framstår som 

strukturerad snarare än organisk med Selbys och Cowderys definition.  

Analys av de fyra huvudkaraktärernas första intryck  

Denna del av analysen kommer fokusera på de fyra huvudkaraktärerna enskilt och belysa 

deras livsstil och eventuella tillhörighet till den subkultur som förmedlas med hjälp av miljö, 

dialog och kläder. Analysen av konstruktionen av karaktärernas personligheter och livsstil 

fokuserar på hur de talar, klär sig och beter sig i förhållande till varandra och andra.   

 

Carrie Bradshaw 

I avsnittets andra sekvens introduceras för första gången huvudkaraktären Carrie Bradshaw i 

person. Hon sitter med den nyinflyttade New York-kvinnan som just blivit dumpad och 

lyssnar på dennes historia (den som presenteras i avsnittets allra första sekvens). Vi får inte se 

särskilt mycket av Carrie; bara en del av axeln, det hårdpermanentade, rödbruna håret och att 

hon håller en cigarett högerhanden. Hon släcker cigaretten bestämt i en askkopp samtidigt 

som hennes berättarröst konstaterar att kvinnan framför henne inte fått berätttat för sig att 

kärleken är slut på Manhattan. Berättarrösten är det enda hon tillför i dialogen. Resten av 

tiden sitter hon tyst och verkar lugn och samlad. Kvinnan framför henne pratar å sin sida 

upprört om hur lurad hon känner sig och ser mycket uppgiven ut. Hon har på sig en strikt grå 

och helknäppt kavaj, diskreta smycken och håret i hästsvans. Carries leopardmönstrade topp, 

guldsmycken och burriga hår ger i kontrast till detta ett självsäkert och vågat intryck. 

Nästa sekvens inleds med att Carries berättarröst välkomnar oss till ”Skuldens tid”. Hon sitter 

i sin lägenhet mitt i New York. Detta konstrueras genom att flera gula taxibilar susar förbi 

utanför hennes fönster samtidigt som neonskyltar blinkar i bakgrunden. Hon berättar att ”här 

äter ingen frukost på Tiffany’s eller minns sin partners namn”. Detta är en referens till den 
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klassiska kärleksfilmen Frukost på Tiffany’s med Audrey Hepburn och genom denna referens 

tas genast avstånd från klassisk romantik och kärlek. Carrie sitter vid sin stora stationära dator 

och röker. Hennes hår är uppvirat i en slarvig knut mitt på huvudet och hon ser ut att ha på sig 

någon form av pyjamas. Det som syns av lägenheten är inrett med kuddar, gardiner och 

pärlor, vilket ger ett ganska bohemiskt intryck. Kameran filmar hennes datorskärm medan hon 

skriver att ”Cupido flytt byggnaden”, det vill säga att kärleken försvunnit. Sedan lyfter Carrie 

blicken och tittar rakt in i kameran medan hon frågar sig själv ”Hur hamnade vi i den här 

röran?”. På detta sätt skapas nästan omedelbart en slags relation mellan Carrie och tittaren. 

Dels genom att hon använder ordet ”vi” och dels genom att hon bjuder in tittaren i sin 

frågeställning genom att titta rakt in i kameran.  

Miranda Hobbs 

I programmets andra del presenteras ett tiotal New York-bor, både kvinnor och män. En av 

dem är advokaten Miranda Hobbs, som har kort rödfärgat hår och är klädd i kostym. Hennes 

korta hår och affärsmässiga klädsel skapar intrycket av en kvinna i karriären med förmodat 

fokus på andra saker än dejting. Hon befinner sig i någon sorts matsal där hon står i kö för att 

hämta mat och berättar rakt in i kameran om sin väninna som dejtade olika män tills hon 

passerade fyrtio och inte fick dejta alls längre. Miranda konstaterar argt att män inte bryr sig 

om äldre kvinnor, samtidigt som hon hytter med en friterad kycklingvinge mot kameran. 

Hennes rörelsemönster och ansiktsuttryck visar tydligt att hon inte är helt nöjd med hur äldre 

singelkvinnor behandlas av samhället i allmänhet och män i synnerhet. Hon presenteras som 

advokat och ogift av en textruta i bild, men just att hon är ogift är även lätt att utläsa av det 

hon säger och hur hon säger det. Miranda presenteras alltså som en ganska cynisk 

manshaterska, samtidigt som hennes utseende måste ses som ganska manligt i sig med det 

kortklippta håret och kostymen. Att hon befinner sig i en fullsatt matsal omringad av män i 

liknande kläder, tyder på att hon är en kvinna i ropet. Hon är på affärslunch med manliga 

kollegor, samtidigt som hon diskuterar dejtingvanor med kameran och äter friterad mat utan 

att blinka. Redan där har hon gått emot många kvinnliga normer.  

Sedan dyker ytterligare en sekvens med Miranda upp. Nu sitter hon på en parkbänk, äter 

sallad ur en plastförpackning och frågar kameran varför hon ska nöja sig? Med vad hon ska 

nöja sig säger hon inte, men utifrån sammanhanget kan man lätt dra slutsatsen att det handlar 

om varför hon ska nöja sig med en viss man eller en viss relation, om det inte är vad hon 

verkligen vill ha. Sedan berättar hon att hon dejtat alla sorters män, även ”korta och tjocka” 
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men att det inte spelar någon roll. Hon blir upprörd och höjer rösten samtidigt som hon 

menande stirrar in i kameran och stoppar en körsbärstomat i munnen. 

Charlotte York 

I nästa klipp finner vi konsthandlaren Charlotte York, sittandes i ett rum fyllt av böcker och 

tavlor. Hon har långt mörkt hår, glasögon och cremefärgade kläder i spets och säger att män 

känner sig hotade av framgångsrika kvinnor och att kvinnor därför måste vara tysta och hålla 

sig till reglerna. Hennes utseende och uttalande skapar en bild av en kvinna med helt annan 

inställning till män än manshaterskan Miranda.  

När vi hamnar vi hos Charlotte igen lite senare har hon pärlhalsband och ljus kofta och menar 

att ”vi blir kräsnare ju äldre vi blir”. Det ivriga användande av ordet ”vi” skapar en känsla av 

gemenskap, både mellan karaktärerna sinsemellan och mellan karaktärerna och tittaren.  

Samantha Jones 

Den tredje sekvensen i avsnittet är från en restaurang och här presenteras den fjärde och sista 

huvudkaraktären när en blond, hårdsminkad kvinna iklädd svart utmanande klänning och 

stora smycken säger att varje framgångsrik kvinna har två val; ”att försöka hitta rätt man eller 

att knulla runt som en man”. Redan vid användningen av ordet ”knulla” skapas bilden av 

Samantha Jones. De tre andras reaktion på Samanthas grova sätt att uttrycka sig är att inte 

reagera nämnvärt, vilket tyder på att kvinnorna känner varandra väl sedan innan. När de sedan 

börjar diskutera ett gammalt ex till henne, ”Sexguden Drew”, och alla de andra tre verkar 

känna till honom väl konstrueras slutgiltigt det faktum att det handlar om en väl 

sammansvetsad grupp kvinnor. Under diskussionen som följer förtydligas karaktärernas 

personligheter ytterligare med hjälp av dialog, ansiktsuttryck och rörelsemönster. Samantha är 

avslappnad och promiskuös; hon pratar om män som sexobjekt, himlar med ögonen åt 

romantik och menar att de andra måste sluta vara så rädda för att ha sex utan känslor. Hon 

säger att ”det här är första gången i historien som kvinnor tjänar lika mycket som män” och att 

det därför är okej att ha männen som enbart sexobjekt. När hon gör kopplingen mellan pengar 

och sex likställer hon båda fenomenen med makt, något som hjälper till att skapa den livsstil 

hon representerar, det vill säga en livsstil där pengar mäter framgång och makt och där 

konsumtion är en viktig aspekt.  
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Jämförande analys av de fyra huvudkaraktärerna 

Charlotte framstår som Samanthas absoluta motsats och känns i vissa lägen en smula naiv; 

hon tindrar med ögonen när hon pratar om relationer och nämner ofta ordet ”romantik”. Hon 

blir förskräckt när de andra pratar om att helt ge upp kärleken till förmån för lösa relationer 

med olika män. Mirandas cyniska och bittra sida förstärks när hon upprört talar om hur män 

inte kan hantera starka kvinnor och Carrie känns mest sammansatt och mänsklig i förhållande 

till sina ganska stereotypiska väninnor. Hon verkar mest sitta och lyssna på de andra när de 

pratar men är samtidigt den som för diskussionen framåt med drivande frågor och intressanta 

vinklar. Anledningen till att hon beter sig på det här sättet skulle kunna vara att hon är 

journalist och använder diskussionen med väninnorna som material till nästa spalt och därför 

är mån om att diskussionen hålls relevant och levande. Carrie och Charlotte är slutligen 

överens om att deras väninnor kommer ge upp för kärleken så fort de hittar den rätte mannen 

medan Samantha och Miranda står fast vid att det bästa är att ha ”sex som en man”, det vill 

säga utan att blanda in känslor. Det som är gemensamt för de fyra är dock intresset för sex och 

relationer; alla finner det ju faktiskt meningsfullt att diskutera ämnet och tar del i samtalet 

med stor entusiasm, om än med något olika infallsvinklar. 

Konstruktion av de fyra huvudkaraktärernas livsstil och eventuella 

tillhörighet till subkultur i det sista avsnittet 

Denna del av analysen kommer fokusera på konstruktionen av livsstil och eventuell subkultur 

i det allra sista avsnittet: ”An American girl in Paris (part deux)”. Jag kommer precis som i 

analysen av det första avsnittet, fokusera på tre specifika aspekter i konstruktionen; dialog, 

kläder och miljö, samt gör en allmän analys av hur livsstil och eventuell subkultur förmedlas 

och konstrueras i avsnittet. Valet av scener till analysen baseras på de tre huvudaspekterna 

och narrativet lyfts automatiskt fram i och med att jag går igenom avsnittets upplägg och 

handling.  

Allmänt 

Det allra sista avsnittet i programserien och min andra analysenhet heter ”An American girl in 

Paris (part deux)” och sändes första gången i USA den 22 februari 2004, alltså ungefär fem 

och ett halvt år efter det första avsnittet. Det inleds med en kamerasvepning över en regnig 

storstad. Kameran hittar så småningom in i en restaurang fylld med folk som talar franska. 

Den implicita tolkningen av detta är att scenen utspelar sig i Frankrike och av storleken på 
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staden att döma, i Paris. Det är också något som avsnittets namn skvallrar om. Sedan kommer 

Carrie in i bild och hennes berättarröst talar om att hon befunnit sig i Paris i två veckor och att 

det nu är dags för ”raffinerad fransk provsmakning” med hennes ”älskare och hans ex-

hustru”.  

Kläder och miljö 

Restaurangen verkar ligga högt upp eftersom kameran tidigare visat Paris uppifrån, från 

samma perspektiv som restaurangen har. Den har stora fönster och ger en modern känsla, med 

stilren design och neonrosa lampor. Carrie är klädd i en mörk klänning, diamanthalsband och 

har håret föst bakåt i en hästsvans.  Hon spanar ut över restauranggästerna och går till slut 

fram till en kvinna i röd dräkt, som sitter ensam vid ett bord. Carries uttryckssätt visar att hon 

inte känner sig helt bekväm med situationen. Hon rör sig tveksamt, sväljer upprepade gånger 

och biter sig i läppen. Alla dessa rörelser är koder som konnoterar osäkerhet och ovilja. Hon 

skakar i alla fall hand med kvinnan i röd dräkt, som presenterar sig som Juliette Belajou, och 

slår sig ner vid samma bord. I nästa sekvens är vi tillbaka i New York.  

Samtidigt i New York befinner sig Charlotte och en manlig i en affär. Mannens sätt att prata, 

röra sig och klä sig konnoterar tydligt på homosexualitet. Charlotte är klädd i en lila kappa 

och höga klackar. Hon säger att hon är ute efter något att ha på sig när hon ”träffar barnets 

föräldrar”. Den dialog som följer mellan Charlotte och mannen berättar att hon, tillsammans 

med sin make Henry, ska adoptera ett barn.  

Samanthas första scen i avsnittet är när hon sitter i en frisörstol medan en manlig frisör fixar 

hennes hår. Hon är kortklippt och mitt emot hennes sitter en ung man med liknande frisyr och 

ler mot henne samtidigt som en kvinnlig frisör lägger slingor i hans hår. I nästa sekvens är 

både den unga mannen och Samantha kraftigt blonderade och befinner sig i ett provrum. Det 

märks på sättet de talar med, och rör vid, varandra att de har någon form av relation. De 

kysser varandra i bara underkläderna tills Samantha drar sig undan.  

Sedan flyttas fokus återigen till Paris och vi får se Carrie avsluta lunchen med Juliette och 

sedan möta upp Alex. Av deras samtal att döma är han mycket upptagen med ”sin 

ljusutställning på muséet”, något som får henne att känna sig ensam. Hon vill dock inte visa 

sig svag och försöker intala både sig själv och honom att allt är okej. En viktig scen är sedan 

när Carrie ensam vandrar längs de franska gatorna och en flicka sträcker ut tungan åt henne 

samtidigt som hon får sina skor förstörda av hundbajs. Denna scen symboliserar hur Paris 
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behandlar henne och att hon faktiskt inte trivs alls. Nästa sekvens är från hotellrummet. Carrie 

ligger och sover när Alex kommer hem. Hon ligger med ryggen mot honom och när han går 

in i ett annat rum öppnar hon ögonen. Det visar att hon inte sovit alls utan bara låtsats, vilket 

implicit kan tolkas som att hon inte orkat prata med honom. Hon ser ut att grubbla över något.  

Mirandas första scen i avsnittet är när hon i bakgrunden står i ett kök och lagar mat medan en 

man i glasögon, en äldre kvinna och en rödhårig pojke sitter runt ett bord i förgrunden. 

Mannen kallar den äldre kvinnan för ”mamma” och pojken har skarpt rött hår i exakt samma 

nyans som Mirandas och detta konstruerar hur banden ser ut mellan människorna i rummet. 

Barnet är Mirandas son, mannen med glasögon hennes man och den äldre kvinnan mannens 

mamma, tillika Mirandas svärmor. Mannen berättar för sin mamma om huset som ”börjar bli 

klart” men hon svarar inte utan tittar bara tomt på honom. Hon har nämligen drabbats av 

minnesförlust till följd av en tidigare hjärtattack, något som kommer fram senare i avsnittet. 

Dialog  

Kvinnorna utbyter några fraser som berättar att de hört talas om varandra men aldrig träffats 

förut (Carrie säger ”Trevligt att äntligen få träffa dig” och Juliette säger ”Hej Carrie” innan 

Carrie sagt sitt namn). Sedan småpratar de om väskor och accessoarer i väntan på ”Alex” som 

av dialogen att döma är sen. Juliette berömmer Carrie för hennes handväska och får då veta att 

den är antik, varpå hon berättar att hon faktiskt jobbar med just accessoarer och väskor. Redan 

här talar kvinnornas sätt att prata om väskor om att de är mer insatta i frågan än allmänheten. 

De dricker vin medan de pratar men samtalet känns stelt och kantigt. Carries ansiktsuttryck 

visar tydligt att hon inte är bekväm. Hon biter sig än en gång i läppen och tittar ner i bordet 

när Juliettes telefon ringer och det visar sig vara Alex, som meddelar att han inte kommer 

kunna närvara på grund av ”strul på museet och enorma tekniska strul med en konstellation”. 

Juliette konstaterar krasst att ”inget annat existerar när konsten gör det”. Denna scen berättar 

att Carrie numera är bosatt i Paris och att hon är tillsammans med en man vid namn Alex, som 

arbetar med någon slags konst och vars exhustru hon nu är på restaurang med. Scenen är med 

andra ord viktig för analysen av Carries personliga utveckling. När man sätter den i 

förhållande till det första avsnittet och programserien i helhet blir den även en del i 

konstruktionen av livsstil. Carrie har flyttat till Paris för en mans skull. Detta konstruerar två 

aspekter när det kommer till livsstil och subkultur, nämligen att det är lätt att flytta mellan 

olika länder och världsdelar och att hållbara kärleksrelationer sätts framför lösa förbindelser. 

Livsstilen som representeras i denna första scen är alltså internationell och globaliserad samt 
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mogen och känslobetonad. Exhustruns uttalande om att ”konsten går före allt” konstruerar i 

viss mån den europeiska livsstilen som Carrie nu är en del av men känns snarare personligt 

riktad mot konstnären Alex, som hon nu har ett förhållande med.  

I New York frågar Samanthas pojkvän varför de inte haft sex ”på länge”, något som 

ytterligare understryker tesen att de har ett långvarigt förhållande. Dialogen som följer 

berättar att Samantha haft cancer och att han funnits där för henne under hela 

sjukdomsförloppet. Ser man på scenen i en större kontext med hela programserien som 

bakgrund vet vi att mannen heter Smith och att hon var hans agent innan de inledde en 

relation med varandra. En relation som nu varat i en evighet med Samantha-mått mätt.  

Resten av avsnittet behandlar i stort sett de fyra huvudkaraktärernas respektive teman för sig. 

Det visas hur Carrie inte trivs i Paris, hur Charlotte kämpar för sitt adoptivbarn, hur Samantha 

klarar av livet efter cancern och hur Miranda hanterar sin svärmors sjukdom. Allt förmedlas 

med mycket känslor och något mindre dialog än tidigare. Handlingar och händelser får klara 

sig nästan helt utan tillhörande förklaring och diskussion. Detta beror nog till stor del på att 

Carrie inte längre befinner sig i New York och att de övriga tre karaktärerna lever vitt skilda 

liv och helt enkelt inte hinner träffas och prata lika ofta som tidigare.   

Första gången flera huvudkaraktärer är samlade är faktiskt i en av de allra sista scenerna. Vi 

finner Charlotte, Samantha och Miranda på ett café diskuterandes något men kan inte höra 

dialogen eftersom den är nedtonad i förhållande till bakgrundsmusiken. Kvinnorna blir snart 

avbrutna av att dörren till stället öppnas och Carrie kommer in. Även om karaktärernas 

vänskap inte fått så stor plats tidigare i avsnittet räcker den här scenen till för att förmedla hur 

viktig den faktiskt är i handlingen ändå. Alla karaktärer skriker till av lycka och förenas i en 

stor gemensam kram. Scenen förmedlar extremt mycket känslor med små medel. Kvinnornas 

ansiktsuttryck, röstlägen och rörelser visar att de saknat varandra och hyser stora känslor för 

varandra. Samtidigt börjar Carries berättarröst med sin avslutande monolog.  

Sammanfattning av det sista avsnittet 

Avsnittet handlar alltså om hur karaktärerna lever sina respektive liv snarare än hur de 

interagerar med varandra. Det är ju det allra sista avsnittet i serien och ska förmodligen 

fungera som någon slags avrundning där man får reda på vad som händer med var och en av 

huvudkaraktärerna och även får en hint om hur deras fortsätta liv kommer bli. Huvudtemat är 

kärlek, både mellan huvudkaraktärerna själva och gentemot partners, familjer och vänner, och 
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ett viktigt underliggande tema är också vänskap trots att den egentligen bara får en given plats 

i avslutningsscenen på caféet. Tidigare i avsnittet gestaltas Carries känslor gentemot 

väninnorna i form av ett halsband som hon köpt på en marknad för längesedan tillsammans 

med sina vänner och som både försvinner och återfinns i Paris. Sorgen när hon inser att hon 

tappat bort det illustrerar tydligt hur mycket hennes tjejkompisar faktiskt betyder för henne, 

trots att hon lämnat dem i New York för att flytta med sin pojkvän till Paris.  

”Mr Big” inser slutligen att han verkligen älskar Carrie och åker till Frankrike för att hämta 

henne, ungefär samtidigt som Carrie inser att hon inte älskar Alex. Det blir som ett typiskt 

sagonarrativ när prinsen räddar prinsessan och de lever lyckliga i alla sina dagar, även om 

slutscenen förmedlar en något mer självständig bild av ”prinsessan” Carrie än den vi i 

huvudsak ser i klassiska sagor. Avsnittet (och hela programserien) avslutas nämligen med att 

berättarrösten håller en monolog om olika sorts relationer. Slutsatsen av monologen är att den 

allra viktigaste relationen är den man har med sig själv. Och om man sedan hittar någon ”som 

älskar den version av dig själv som man själv älskar, är det bara fantastiskt”.  

 

Diskussion  

Det har gått nästan sex år från första till sista avsnittet i programserien Sex and the City och 

Carrie och hennes vänner har gått från att vara i trettioårsåldern till att ha fyllt fyrtio. De fyra 

personligheterna som konstruerats i det första avsnittet har både utvecklats och förändrats 

under programserien men har ändå behållit sina grunddrag, vilket gör att man som tittare 

känner igen karaktärerna trots att det gått flera år. 

Den första scenen i det sista avsnittet visar på en förändring från första avsnittet i aspekten sex 

gentemot kärlek eftersom det faktiskt är kärleken som fört Carrie från Manhattan till Paris. I 

det första avsnittet fick man känslan av att New York och Manhattan var den enda verklighet 

som existerade och en flytt till Europa kändes väldigt avlägsen för alla fyra huvudkaraktärer. I 

sista avsnittet befinner sig Carrie dock i Paris, efter att ha följt med en kärlek dit. Två 

slutsatser går att dra utifrån denna öppningsscen, vad gäller hennes livsstil och tillhörighet till 

eventuell subkultur: livsstilen är inte längre centrerad i New York utan betydligt rörligare rent 

geografiskt och kärlek och långa relationer sätts före ytliga sexuella förbindelser. Att ”ha sex 

som en man” verkar med andra ord inte vara något för Carrie längre.  
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Tittar man på karaktärernas dialoger med varandra och Carries berättarröst (som inte alls är 

lika framträdande i sista avsnittet som i första) är det ganska tydligt hur huvudtemat skiftat 

från ”sex” till ”kärlek”. I första avsnittet var alla fyra huvudkaraktärer singlar; i det sista är 

alla i ett förhållande, men det är inte bara kärlek gentemot en partner som ges utrymme utan 

även kärlek till familj, vänner och sig själv. Ett ganska talande citat är det Carrie säger när hon 

befinner sig i Paris och just insett att Alex inte är mannen för henne; ”I'm looking for love. 

Real love. Ridiculous, inconvenient, consuming, can't-live-without-each-other love. And I 

don't think that love is here in this expensive suite in this lovely hotel in Paris”.  

Temat kärlek återspeglas i nästan alla sekvenser av det sista avsnittet och den ges utlopp på 

olika sätt av de fyra olika huvudkaraktärerna. Carrie inser att hon älskar ”Mr Big” (samtidigt 

som han inser att han älskar henne), Miranda hjälper sin makes alzheimersjuka mamma 

(något som får hushållerskan att konstatera att ”det är äkta kärlek”), Charlotte riktar sin kärlek 

mot sin make och sin nyadopterade dotter Lily och Samantha inser att hon älskar Smith ”men 

älskar sig själv mer”. Ordet ”love” dyker upp i var och varannan scen medan ”sex” inte nämns 

alls. Huvudtemat har på allra tydligaste vis skiftat från ungdomlig dekadens till moget 

familjeliv. Till och med Samantha som till slut lämnar sin pojkvän, känns mogen och 

känslosam och även om hon är ensam är det ordet ”kärlek” som ger henne rätten till det. Det 

är inte på grund av att hon vill ha sex med andra män som hon lämnar Smith utan helt enkelt 

för att hon inte kan ge honom all den kärlek som krävs för ett förhållande, eftersom hon älskar 

sig själv för mycket. Och det är ju också en typ av kärlek.   

Den livsstil som dialog och miljö konstruerar hänger ihop med vilka teman som lyfts fram och 

därför drar jag slutsatsen att även livsstilen förändrats. Huvudkaraktärerna har gått från att 

leva dekadenta storstadsliv som singlar i första avsnittet till att leva stadgade med familj i 

sista. Huruvida de faktiskt är del av subkultur kan diskuteras men jag tycker att deras leverne i 

första avsnittet är så pass extremt att det faktiskt går att klassa som subkulturellt medan det i 

sista avsnittet lugnats ner avsevärt och kanske inte längre riktigt passar in på definitionen.   

Narrativet i sista avsnittet är också annorlunda från första avsnittet eftersom Carries spalt får 

mycket mindre utrymme och inte längre fungerar som ram för berättandet. Istället skiftar 

scenerna mellan Paris, där Carrie befinner sig och New York, där de tre övriga 

huvudkaraktärerna bor. De scener som Carrie är med i, förklaras ibland med hjälp av 

berättarrösten men inte i lika stor utsträckning som i första avsnittet, där i stort sett varje scen 

hade den effekten. Scenerna från New York saknar helt berättarröst eftersom Carrie inte är där 
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och således inte är medveten om vad som händer där. Detta visar att Carries berättarröst inte 

är allvetande och helt pålitlig utan snarare har ett personligt perspektiv, enligt Gripsruds 

definition. En personlig berättarröst gör berättelsen levande och greppbar men saknar kunskap 

om andra karaktärers känslor och upplevelser. Publiken kan helt enkelt drabbas av känslan att 

”vara” Carrie, men känner sig bara som vänner eller bekanta till Miranda, Charlotte och 

Samantha, vilket i slutändan leder till att Carries roll är den man kommer närmast och får 

mest känslor för som tittare. 

Den livsstilsteori jag valt till min uppsats menar att livsstil i TV förmedlas både som något 

man känner igen sig och något man vill uppnå. Detta stämmer mycket väl in på det resultat 

jag fått ut av min analys. De fyra huvudkaraktärerna lever en glamourös livsstil i en dekadent 

storstad. Deras vardag ligger långt ifrån den vardag vi känner till. Samtidigt handskas de med 

vardagliga problem som skapar igenkänning och ger känslan av mänsklighet hos karaktärerna.  

Mode är en viktig del av programmets koncept. Varumärken nämns ofta och kläder och skor 

diskuteras flitigt både mellan de fyra huvudpersonerna och övriga karaktärer. Att kläder, 

frisyrer och sminkningar med enkla medel konstruerar både identitet och livsstil, stämmer 

absolut. Det räcker att se Carrie i höga klackar och tighta fodralklänningar för att inse att hon 

är en självsäker kvinna i en pulserande stad. De storslagna miljöerna med höga hus och gula 

taxibilar ger också sitt tydliga budskap. Denna miljö återfinns både i första och sista avsnittet 

och ger känslan av att karaktärerna förändrats medan staden inte har det. De har mognat som 

personer medan de fortfarande befinner sig i samma miljö som de gjorde när de var unga. 

New York spelar en viktig roll i serien och nämns ofta i dialogen. I första avsnittet var tanken 

på att lämna staden otänkbar för Carrie medan hon i sista avsnittet befinner sig i Paris. Hennes 

tydligt konstruerade hemlängtan visar dock på hur viktig hemstaden fortfarande är för henne 

och vilken stor roll den spelar i hennes liv. 

 

Slutsats 

Mina frågeställningar formulerades ursprungligen för att tydliggöra hur huvudkaraktärernas 

livsstil och sätt att förhålla sig till den förändrats genom seriens gång och analysen av de två 

utvalda avsnitten visade på en tydlig förändring i konstruktionen av livsstil genom dialog, 

dramaturgi, miljö och kläder. Från det första avsnittet som sändes för första gången 1998 till 

det sista som sändes 2004 har alla de fyra huvudkaraktärerna genomgått en förändring. Sättet 

de pratar med varandra; de teman som berörs i dialogen och vilka uttryck som används, har 
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gått från ungdomligt sexfokuserat till att handla mer om känslor, familjeliv och vänskap. Den 

livsstil som konstruerats med hjälp av kläder visar på hur kvinnorna mognat i sin klädstil och 

klär sig mer konservativt i sista avsnittet, om än fortfarande mycket moderiktigt. Miljön de 

befinner sig i är densamma i första som sista avsnittet även om Carrie tillfälligt förflyttats till 

Paris. Staden New York fungerar till stor del som en femte huvudperson i både början och 

slutet av programserien även om fascinationen över den storslagna miljön dämpats något med 

tiden. Stadskänslan konstrueras med hjälp av svepande bilder av höga hus och stressade 

människor.  

Sex and the city skapade mycket uppmärksamhet när serien först startade eftersom den ansågs 

banbrytande när det kom till konstruktionen av den kvinnliga sexualiteten. Under de sex 

säsonger som serien sändes utvecklades dock karaktärerna och deras livsstil mot ett mer 

konventionellt uttryck. Det allra sista avsnittet är narrativt konstruerat som en klassisk saga 

där vår starka huvudperson och prinsessa Carrie Bradshaw, klädd i fler lager tyll, räddas av 

prinsen och lever lycklig med honom i alla sina dagar. Om serien hade börjat som den slutade, 

skulle den förmodligen ha hetat Love and the City istället för Sex and the City.     
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Bilaga 1: Begreppsdefinitioner 

I detta stycke avser jag att i bokstavsordning definiera de begrepp som är mest centrala i min 

uppsats.  

Denotation 

Inom semiotiken den del av ett tecken som vi omedelbart uppfattar när vi betraktar en text (i 

det här fallet ett TV-program), till exempel karaktärernas utseende eller miljön de befinner sig 

i. (Selby & Cowdery 1995: 41-43) 

Dialog 

En konversation mellan två (eller flera) personer. (www.ne.se) 

Dramaturgi 

Hur en berättelse är uppbyggd rent strukturellt. (www.ne.se)  

Fabel 

Det underliggande händelseförloppet i en text; det som läsaren förstår av texten (Grisprud 

2002: 245). 

Karaktär 

En fiktiv person skapad i ett verk, till exempel en TV-serie, bok eller film. (www.ne.se)  

Konnotation 

Inom semiotiken den del av ett tecken som vi kan tolka ur det vi omedelbart uppfattar när vi 

betraktar och analyserar en text (i det här fallet: ett TV-program), till exempel att en karaktär 

är rik eller befinner sig i ett visst land. (Selby & Cowdery 1995: 41-43) 

Livsstil  

Ett sätt varpå en individ eller grupp lever, med avseende på sociala mönster, konsumtion, 

underhållning och kläder, men ofta även attityder, värderingar och världsuppfattning. 

(www.ne.se)  

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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Miljö 

Den omgivning i vilken karaktärerna i till exempel en TV-serie, bok eller film rör sig och 

lever sina fiktiva liv. (www.ne.se)  

Situationskomedi 

En typ av humoristisk dramaserie, uppbyggd kring en grupp fasta huvudkaraktärer i en 

vardaglig miljö; hemmet, arbetsplatsen eller vänskapskretsen, där handlingen bygger på de 

humoristiska situationer som kan uppstå i dessa miljöer. (www.ne.se)  

Stereotyp 

En vanlig typ av karaktär inom situationskomedi-genren, som är överdrivet gestaltad för att 

tydliggöra till exempel sexuell läggning eller klass (Selby & Cowdery 1995: 108). 

Subkultur 

Se teoridelen för Thorntons definition. 

Subplots 

Underhistorier i till exempel en TV-serie, som involverar huvudkaraktärer men som ändå är 

relativt självständiga från varandra och som går att betrakta var och en för sig (Gripsrud 2002: 

267). 

Sujett 

Det som verkligen står i en text; det som läsaren omedelbart uppfattar (Gripsrud 2002: 245) 

Utopi 

Betyder i grund och botten ett idealsamhälle, där allt är perfekt, och inga problem existerar, 

men används också ofta i betydelsen "något ouppnåeligt positivt". (www.ne.se)  

 

 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/

