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Abstract 

Syftet med denna uppsats är att komplettera tidigare forskning gjord av Rosalind Gill, Kim 

Akass och Janet McCabe, samt två skrivna C-uppsatser i medie- och 

kommunikationsvetenskap av Paulina Bånge och Cecilia Samuelsson, om tv-serien Sex and 

the City. Vilket görs genom att studera könsroller och karaktärsutveckling hos de kvinnliga 

och manliga huvudkaraktärerna. Uppsatsen ska undersöka karaktärsutvecklingen och 

identifieringen av de fyra kvinnliga huvudkaraktärerna samt de tre manliga huvudkaraktärerna 

i Sex and the City. Undersökningen ska utföras enligt en tolkande innehållsanalysmetod med 

hjälp av Peter Berglez metod för kritisk diskursanalys i Ekström & Larssons bok Metoder i 

kommunikationsvetenskap samt Norman Faircloughs metod för diskursanalys i Media 

Discourse. Analysen görs med fokus på likheter, skillnader och teman. Uppsatsen tar även 

stöd av Roland Barthes semiotiska begrepp konnotation, symbol och myt presenterade i John 

Fiskes bok Kommunikationsteorier. En introduktion. Den teoretiska ramen består av 

genusvetaren Marj Kibbys definition av representation och teorier om manlig representation i 

media. Samt Sherry B. Ortners teori om genuskonstruktioner. 

Den genomförda analysen visar på hur de kvinnliga och manliga karaktärerna framträder i 

jämförelse med varandra på ett stereotypiskt eller kontroversiellt sätt. Där det hos de 

kvinnliga karaktärerna sker en utveckling där tidigare fokus på sex och frigjordhet har flyttats 

till kärlek och familjeliv. De tre manliga karaktärerna framställs på ett traditionellt vis utom 

Steve som är den enda karaktären serien igenom som inte lever upp till de stereotypiska 

värderingarna om manligt och kvinnligt. Genomgående teman i serien handlar om kärlek och 

relationer där jakten på ”den rätte” är i huvudfokus. Detta visar sig redan i första avsnittet där 

kvinnans sökande efter en man diskuteras. På så vis är seriens påstådda framställning av de 

moderna könsrollerna endast en fasad framför de otroligt traditionella värderingarna och 

könsstereotyperna.  

 

Nyckelord: Sex and the City, likheter, skillnader, identitet, teman, stereotyper, representation, 

manligt och kvinnligt.  
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1. Inledning  
    

   I dagens postmoderna samhälle är mediekulturen ett faktum och en del av vår vardag. Vi 

matas med så mycket intryck från medier idag att det är omöjligt att ta in allt. Idag är det ännu 

tydligare att underhållningsmedier fått ett större syfte än att bara underhålla. Majoriteten av 

unga människor samlar på sig information från omvärlden genom just underhållningsmedier. 

De har lyckats med att fånga upp många aspekter från det verkliga livet och ger det en tvist av 

fantasier som fångar en publik som kanske inte annars valt att ta del av informationen som 

ges.  Idag är populärkulturen vår kultur. Vi har omfamnat den i vår vardag och valt att ta del 

av den på våra egna individualistiska sätt, alla tolkar vi en egen tolkning.
 1

    

   I och med en allt stressigare vardag med fler och fler uppgifter att hinna med under dygnets 

24 timmar har det blivit allt viktigare att kunna välja vad vi vill ta del av bland det enorma 

utbud som finns att tillgå. Kraven på att prestera inom många områden är högre än någonsin. 

Som kvinna idag räcker det inte med att vara en perfekt hemmafru som handlar, tvättar och tar 

hand om barnen, som det var på 1950-talet. Idag förväntas hon även ha en framgångsrik 

karriär, om hon inte är lyckligt gift - vara en utåtriktad, modemedveten, självständig 

singelkvinna eller ha allt av alla delarna. Otaliga feminister som har tryckt på för kvinnans 

jämställdhet och självständighet under andra vågens kvinnorörelse har idag på många sätt nått 

sina mål för nya moderna kvinnan. Medierna har inte varit sena att haka på trenden och antal 

tv-serier, kvinnomagasin och filmer har expanderat inom ämnesområdena för den ”nya 

kvinnan”.  

   Den nya så kallade tredje vågens kvinnorörelse som kommit att växa fram, argumenterar för 

att kvinnor i tjugo- och trettioårsåldern idag har en annan relation till feminism och sexualitet 

än vad deras tidigare generationer växte upp med. När Sex and the City började visas för 

första gången i juni 1998 hade ingen av dess skapare någon tanke på representationen av 

denna tredje vågs kvinnorörelse. Tanken var främst att skapa en diskussion om kvinnors 

sexualitet och dess nymoderna storstadsliv. Senare har det visat sig att serien kommit att 

fungera som ett forum för frågor om kvinnors sexualitet och den feministiska utveckling som 

skett de senaste trettio åren.
2
  

                                                           
1
 Henry, Jenkins, Convergence Culture: Where old and new media collide, New York University Press: New 

York; London (2006) 235 
2
 Kim, Akass & Janet, McCabe, Reading Sex and the City, Palgrave: New York (2004) 80 
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In this regard, then, the brazen Sex and the City women are new versions of the 

turn-of-the-century New Woman, still headily wielding, as if for the first time, 

their right to consume what their scopophilic eyes crave. But woman is not just 

the New Woman but also the City Woman, a late-nineteenth-century figure also 

revitalised on Sex and the City[…]As we shall see, Sex and the City offers an 

inexhaustible procession of such men, who lie helpless before the ruthlessly 

discerning communal eye of the Sex women[...]Sex and the City would make 

good on the promise of independent female agency that underpinned the hopes 

and achievements of New Women – these women would truly be feminist 

heroines in accord with capitalist dictates, at least, unfettered in their abilities to 

buy what they so pleasingly see.
3
 

 

   Men det är inte bara hos kvinnor som det skett en förändring. Männen har fått ökat utrymme 

i media och i och med den ökade uppmärksamheten på kvinnlig representation även dem 

hamnat i fokus. Media producerar och återskapar ständigt maskuliniteter inom olika kulturella 

kategorier.  

2. Bakgrund 
    

   Tv-serien Sex and the City’s pilotavsnitt visades första gången 1998 (i Sverige den 13 

december 1999) och blev snabbt en succé världen över. Totalt visades 94 avsnitt (á 30 min).
4
 

Efter att sista avsnittet visats 2004, låg seriens tittarsiffror på tredjeplats 2008 av de 

amerikanska tv-serierna som visas i Sverige, och då är det endast repriser.
5
   

   Serien kommer ursprungligen från en tidningskolumn i The New York Observer. Kolumnen 

skrevs av Candace Bushnell och handlade om sex, relationer och dejtande på Manhattan. 

Detta resulterade senare i en uppsamlingsbok som fick namnet Sex and the City. Det var dock 

inte förrän i boken som huvudkaraktären Carrie Bradshaw kom fram. Boken blev en fiktiv 

autobiografi kombinerad med tidningskolumner och livsstilsmagasinsskriverier och kom att 

presentera en unik kombination av femininitet, sexualitet och egenhet.
6
  

                                                                                                                                                                                     
 
3
 Ibid., 53-54 

4
 http://www.imdb.com/title/tt0159206/ 

5
 http://mictv.se/tittarsiffror/tittarsiffror-am-tv-serier-16-226-2008/ 

6
 Akass/McCabe, 175-177 

http://shop.ebrary.com/lib/shop/docDetail.action?docID=10133055&page=53
http://shop.ebrary.com/lib/shop/docDetail.action?docID=10133055&page=53
http://shop.ebrary.com/lib/shop/docDetail.action?docID=10133055&page=53
http://shop.ebrary.com/lib/shop/docDetail.action?docID=10133055&page=53
http://shop.ebrary.com/lib/shop/docDetail.action?docID=10133055&page=53
http://shop.ebrary.com/lib/shop/docDetail.action?docID=10133055&page=53
http://shop.ebrary.com/lib/shop/docDetail.action?docID=10133055&page=53
http://shop.ebrary.com/lib/shop/docDetail.action?docID=10133055&page=53
http://shop.ebrary.com/lib/shop/docDetail.action?docID=10133055&page=54
http://shop.ebrary.com/lib/shop/docDetail.action?docID=10133055&page=54
http://shop.ebrary.com/lib/shop/docDetail.action?docID=10133055&page=54
http://shop.ebrary.com/lib/shop/docDetail.action?docID=10133055&page=54
http://www.imdb.com/title/tt0159206/
http://mictv.se/tittarsiffror/tittarsiffror-am-tv-serier-16-226-2008/
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   Serien handlar om fyra singelkvinnor i trettioårsåldern, Carrie Bradshaw (Sarah Jessica 

Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), Samantha Jones (Kim Catrall) och Charlotte York 

(Kristin Davis) bosatta i New York i slutet av 1990-talet och fortsätter in på 2000-talet. De 

spenderar dagarna utanför deras framgångsrika arbeten, på trendiga restauranger ätandes 

långluncher, sippandes på drinkar och skvallrandes om män, sex och mode. Genom de sex 

säsongerna får man följa Carrie, Miranda, Samantha och Charlottes möten med en rad olika 

män som antingen blir pojkvänner eller bara tillfälliga flirtar. Vissa män återkommer under 

hela serien. De mest tydliga karaktärerna är; Mr. Big (Chris Noth), Steve Brady (Davis 

Eigenberg) och Aidan Shaw (John Corbett). 

   Redan efter seriens första avsnitt 1998, dömdes den ut att vara förutsägbar och 

bakåtsträvande. Konceptet och representationen av halvneurotiska, framgångsrika kvinnor 

hade redan setts i serier och böcker som Ally McBeal och Bridget Jones Dagbok. Ändå så 

lyckades Sex and the City väcka viss oro om vad kvinnor skulle komma att representera 

socialt och politiskt. Serien omfamnade dessa presentationer av kvinnor samtidigt som dem 

ifrågasattes.  Sex and the City lyckades vara rolig, sexig och stilfull och baserat på frågor om 

kvinnans framgång, sexualitet och singelliv. Framförallt singellivet kom att lyftas fram och 

betyda mycket för de kvinnliga tittarna i USA där år 2000, 43 miljoner amerikanska kvinnor 

var singlar vilket motsvarade 40 procent av samtliga vuxna kvinnor i landet.
7
  

   Jag är själv ett stort fan av serien och har sett samtliga 94 avsnitt flertal gånger. Jag anser att 

det är viktigt att poängtera, då det gör att jag har en viss förförståelse och inte är helt objektiv 

i min tolkning. Jag kommer i mitt analysarbete inte låsa mig vid min tidigare läsning av serien 

utan medvetet vara öppen för nya tolkningar och perspektiv. Dock bidrar detta till min 

undersökning på ett positivt sätt då det gör att jag har en uppfattning om hela materialet. 

Vilket underlättar när jag väljer ut de slutgiltiga avsnitten, så att dem på bästa sätt kan ge en så 

representativ bild av seriens helhet. 

3. Syfte & frågeställningar 
    

   Mitt syfte är att komplettera tidigare forskning om tv-serien Sex and the City genom att 

studera könsroller och karaktärsutveckling hos de kvinnliga och manliga huvudkaraktärerna. 

                                                           
7
 Edwards (2000) i Akass/McCabe, 101  
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   Vilket resulterar i huvudfrågeställningen:  

- Hur ser genusrepresentationen ut i teveserien Sex and the City med avseende 

på konstruktioner av manligt och kvinnligt? 

   För att kunna uppfylla mitt syfte med undersökningen har jag följande underliggande 

frågeställningar som jag söker svar på: 

- På vilket sätt presenteras de fyra kvinnliga huvudrollskaraktärerna; Carrie, 

Samantha, Miranda och Charlotte, i serien? 

- På vilket sätt presenteras de tre manliga rollkaraktärerna; Mr. Big, Aidan och 

Steve, i serien? 

- Vilka teman dominerar i serien? 

- Vilka likheter och skillnader går det att utläsa karaktärerna emellan? 

- Vilka konnotationer och eventuella myter finns i framställningen av 

karaktärerna? 

- Har det skett någon förändring/utveckling av karaktärerna under seriens 

gång? 

 

4. Material & avgränsning 
    

   Jag har valt att avgränsa mig till seriens fyra kvinnliga huvudroller: Carrie Bradshaw, 

Samantha Jones, Miranda Hobbes och Charlotte York och även seriens mest framträdande 

manliga biroller Mr. Big, Aidan Shaw och Steve Brady. Vidare vill jag titta på relationerna 

dem emellan. Jag har valt att gå igenom fem av seriens 94 avsnitt. Avsnitten har valts utefter 

resonemanget om att jag vill se en eventuell utveckling av karaktärerna under programseriens 

gång. Det är de, utöver seriens första och sista avsnitt, de första avsnitten som presenterar 

rollkaraktärerna; Mr. Big, Aidan och Steve för första gången, som jag valt att använda mig av. 

Jag anser att första gången som en karaktär presenteras, är den som skapar det första intrycket 

hos publiken och kan komma att avgöra helhetsuppfattningen av karaktärerna. Det blir därför 

dem som jag anser vara mest representativa. De fem avsnitten som jag valt att analysera är; 1. 

Sex and The City – Pilotavsnittet, 2. The Man, The Myth, The Viagra – Säsong 2, avsnitt 8, 3. 

No ifs, ands, or butts - Säsong 3, avsnitt 5, 4.  An American girl in Paris (Part Une) - Säsong 

6, avsnitt 19 och 5. An American girl in Paris (Part Deux) - Säsong 6, avsnitt 20.   
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5. Teori 
    

   Jag har valt att använda mig av två teoretiker inom genusforskning, Marj Kibby och Sherry 

B. Ortner. 

   Marj Kibby är professor vid School of Humanities and Social science och har bland annat 

specialiserat sig inom genus-, media- och kommunikationsvetenskap.
8
 Marj skriver i sin 

artikel Representing Masculinity,
9
 om maskulinitet och representation. Om hur mannen 

presenterats på olika sätt, i olika sammanhang, i media genom tiderna. Män framställs ofta i 

traditionella roller som man, fader, atlet eller byggarbetare.
10

 Hon söker skillnaderna och 

likheterna mellan hur kvinnor och män presenteras bland annat i tv, tidningar, film och radio. 

Vidare undersöker hon hur det stereotypiskt manliga förändras i och med 

samhällsförändringar.
11

  

   Representation kan förklaras genom att det är det som bestämmer hur vi människor 

presenteras i en viss kulturell form. Vidare visar representationen på om en viss individ är 

delaktig i den bestämda gruppen. Representationer är presentationer och består oundvikligen 

av koder och konventioner inom en viss diskurs. Genom att operationalisera dessa koder och 

konventioner inom diskursen skapas kulturella objekt. De kulturella objekten länkas sedan till 

en viss praktik. Diskurser grundar sig i maktrelationer, ett sätt att urskilja dessa är att se till 

olikheter och skillnader.
12

  I detta fall skillnader och likheter mellan kvinnlig och manlig 

representation i Sex and the City.  

   Sherry B. Ortner är professor i antropologi vid UCLA. Hon har gjort stora studier inom 

religion och politik men har de senaste 20 åren valt att helt fokusera sina studier på USA och 

då framför allt den amerikanska kulturen och Hollywood filmer utifrån ett feministiskt- och 

kulturteoretiskt perspektiv.
13

  

   Ortner skriver i sin bok Making Gender
14

 om skapandet av genusroller som en reproduktion 

där intentionerna spelar en centralroll. Det är enligt Ortner ett projekt i sig att försöka 

                                                           
8
 http://www.newcastle.edu.au/staff/research-profile/Marj_Kibby/ 

9
 Marj, Kibby, Representing Masculinity, The University of Newcastle@Australia, 

http://www.newcastle.edu.au/department/so/represen.htm (utskriven från nätet 2001) (8 s) 
10

 Ibid., 2 
11

 Ibid., 1 
12

 Ibid.,  
13

 http://www.sscnet.ucla.edu/anthro/faculty/ortner/ 
14

 Sherry B.Ortner, Making Gender. The Politics and Erotics of Culture, Beacon Press: Boston (1996) 

http://www.newcastle.edu.au/staff/research-profile/Marj_Kibby/
http://www.newcastle.edu.au/department/so/represen.htm
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konceptuellt och representativt härma den subjektivitet och objektivitet som representeras i 

samhället. Dock menar hon att det inte spelar någon roll hur den hegemoniska ordningen ser 

ut, egalitär eller mansdominerande, så utvisar det aldrig det faktiska. Det finns alltid 

alternativa praktiker och perspektiv att tillgå, vare sig de är föränderliga eller 

motståndskraftiga.
15

  

6. Tidigare forskning 
    

   Jag utgår från följande tidigare forskare och dess studier:  

   Kim Akass och Janet McCabes bok Reading Sex and the City.
16

 Kim Akass arbetar som 

föreläsare på London Metropolitan University i filmvetenskap och har skrivit flertal böcker 

om ”läsningen” av olika amerikanska situationskomediteveserier. Hon är även medlem i 

styrelsen för Critical studies in Television.
17

 I Reading Sex and the City granskas seriens 

konstruktioner av det manliga och kvinnliga, det onormala och normala och relationen mellan 

staden och sex. Det är ett förtydligande av de fyra skilda karaktärerna som representeras i 

serien och att det dels är dessa och dess olika relationer till män som framhäver likheterna och 

skillnaderna dem emellan. Vad som faktiskt upplevs som stereotypiskt och vad som uppfattas 

som kontroversiellt. Akass/McCabe menar att alla dessa fyra kvinnor representerar en ny 

grupp av kvinnor. Där var och en av dem representerar olika delar av den urtypiska nutida 

kvinnan som kan välja fritt, utan begränsningar, av det som storstadslivet har att erbjuda.
18

  

   Rosalind Gill är professor i samhälls och kulturanalyser vid the Centre for Culture, Media 

and Creative Industries på King’s College i London. Tidigare har hon arbetat vid 

genusinstutitionen vid London School of Economics and Political Science (LSE). Hon har 

arbetat med om genus, media och nya teknologier i över 25 år. Hon har skrivit flera böcker 

inom genusområdet, där ibland, Gender and the Media
19

.
20

 Gill belyser i Gender and the 

media, genusrepresentationen i Sex and the City. Hon ifrågasätter karaktärernas feministiska 

framställning och menar på att deras självständiga singelliv egentligen bara är en fasad för 

deras egentliga strävan att finna den stora kärleken. Hon menar på att genusrepresentationen 

                                                           
15

 Ibid., 1,18,20 
16

 Akass/McCabe 
17

 http://www.barnard.edu/sfonline/hbo/contribu.htm 
18

 Akass/McCabe, 80 
19

 Rosalind, Gill, Gender and the media, Polity press: Cambridge (2007) 
20

 http://www.womeninview.ca/?page_id=613 

http://www.barnard.edu/sfonline/hbo/contribu.htm
http://www.womeninview.ca/?page_id=613
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inte alls är jämställd utan snarare har drag mot det föråldrade traditionella värderingarna om 

kvinnligt och manligt sätt att leva och bete sig.
21

  

   Jag har även valt att ta del av två stycken tidigare skrivna C-uppsatser från Institutionen för 

journalistik, medier och kommunikation. Sex and the City från början till slut; en 

utvecklingsstudie Från ungdomlig dekadens till den stora kärleken? av Paulina Bånge
22

 som 

framför allt fokuserade på de fyra kvinnliga karaktärernas livsstil och förändring utifrån miljö, 

dramaturgi och kläder. Hennes forskning bygger på ett resultat om att det skett en förändring 

från seriens början 1998 till slut 2004. Framför allt menar hon på att det har skett en 

utveckling från ungdomligt sexfixerat till mer fokus på vänskap, kärlek och familjeliv.  I Vem 

är hon? En undersökning av identitetskonstruktioner i TV-serien Sex and the City av Cecilia 

Samuelsson
23

 sker en djupare analys av de fyra kvinnliga karaktärernas identiteter och även 

här dess utveckling över tid. Hennes studie bygger på ett resultat om att trots de fyra 

karaktärernas skilda personligheter och deras olika inställningar till sexuella relationer som 

det konstrueras kring i det första avsnittet, framträder det i sista avsnittet en likriktning i deras 

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

 

   Precis som min, Akass/McCabe och Gills studier söker båda dessa uppsatser svar på 

genusrepresentationer, men jag hoppas att med min uppsats kunna tillföra dels ett manligt 

representationsperspektiv, dels fokusera på underliggande ideologiska meningsskapanden 

med stöd från det narrativa. På så vis ett innehållsmässigt fokus, men för att lättare kunna 

följa karaktärernas identifiering och karaktärsutveckling, beskriver jag händelseförloppen på 

ett berättande plan. Jag hoppas genom att analysera serien från början till slut finna eventuella 

föränderligheter i framställningen både hos de kvinnliga karaktärerna men även hos de 

manliga.  

 

   Då jag undersöker genuskonstruktionerna utifrån skillnader, likheter och teman hos just de 

sju valda karaktärerna; Carrie, Miranda, Samantha, Charlotte, Steve, Mr. Big och Aidan 

eftersträvar jag en fördjupning av karaktärerna och dess relationer dem emellan. Till skillnad 

från tidigare forskare som sökt mer generella svar med fokus på kvinnlig representation. 

                                                           
21

 Gill, 242-243 
22

 Paulina, Bånge, Sex and the City från början till slut; en utvecklingsstudie Från ungdomlig dekadens till den 

stora kärleken? Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, C-uppsats (2010) 
23

 Cecilia Samuelsson, Vem är hon? En undersökning av identitetskonstruktioner i TV-serien Sex and the City, 

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, C-uppsats (2010) 
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7. Metod 
    

   Likt Akass/McCabe kommer jag att söka efter konstruktioner av det manliga och kvinnliga, 

det onormala och normala och framträdandet av likheterna och skillnaderna dem emellan. För 

att utläsa det kontroversiella eller stereotypiska. Jag är intresserad av att ta reda på tydliga 

teman, likheter och skillnader. Hur de utvalda huvudpersonerna agerar och dess eventuella 

underliggande mening och symbolik. För att göra detta har valt att fokusera på en tolkande 

innehållsanalys för att täcka in de frågor jag söker svar på. Jag baserar min studie på en 

diskursanalys samt använder mig av klassiska begrepp från semiotiken. Jag använder mig av 

Peter Berglez modell inom kritisk diskursanalys som presenteras i Mats Ekström och Larsåke 

Larssons bok, Metoder i kommunikationsvetenskap.
24

 Samt Norman Faircloughs modell inom 

diskursanalyser som presenteras i hans bok Media Discourse.
25

 Där studeras både makro- och 

mikronivå, genrer, teman och ideologier inom texten.  

   Jag kommer att låna begrepp från Roland Barthes semiotiska lära om tecken. Där tecken 

analyseras utifrån denotation, konnotation, symboler och myter. Här kommer jag att ta hjälp 

från John Fiskes bok Kommunikationsteorier.
26

 Jag har valt att använda mig av John Fiskes 

bok som referens när jag presenterar Barthes teori. Detta på grund av att jag tidigare använt 

mig av denna bok under andra forskningsarbeten och den därför var lättast tillgänglig, dock 

går det lika bra att läsa om dessa teorier i Barthes originalverk Elements of Semiology.
27   

 

7.1   Diskursanalys    

   En diskursanalys blir för mig viktig då den ger svar på tänkbara ideologier, maktrelationer 

och kulturella värderingar. Peter Berglez menar att alla texter är multifunktionella, då dem 

representerar världen och upprätthåller sociala relationer och identiteter. Han söker efter en 

texts utformning och beskrivning för att urskilja textens ideologiska mening.
28

 Vidare 

kompletterar Norman Fairclough29, Berglez modell genom att söka skillnader, likheter, 

stabilitet och teman i en text. 

                                                           
24

 Peter Berglez ”Kritisk diskursanalys”  i Mats Ekström & Larsåke Larsson, Metoder i 

kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur: Lund (2000) 
25

 Norman, Fairclough, Media Discourse, Hodder Education:London (1995) 
26

 John, Fiske, Kommunikationsteorier. En introduktion, Wahlström & Widstrand: Stockholm  (2007) 
27

 Roland, Barthes,  Elements of Semiology, Atlantic Books: Kent, USA (1997) 
28

 Berglez i Ekström & Larsson, 195 
29

 Fairclough, 25 
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   “[…]Seeing texts as built out of choices from within available systems of options in 

vocabulary, grammar, and so forth.”
30

  Jag har därför valt att analysera serien likt en text, 

genom att söka teman, skillnader, likheter och stabilitet men då hos karaktärerna och 

händelseförloppen. Jag kan på så vis likt Fairclough analysera valen av citat, händelser och 

beskrivningar i min text. Jag kommer att söka efter seriens representation med fokus på 

identiteter. Vad som är synligt implicit och explicit. De båda menar att alla texter innehåller 

information som tolkas utifrån vår verklighetsbild och på så vis skapar ideologiska 

uppfattningar utifrån tolkarens sociala och kulturella perspektiv.
31

 

 

7.2   Konnotation, myt och symbol 

    Roland Barthes använder sig av begreppen denotation, konnotation, myt och symbol. 

Barthes menar att tecken är något som skapats av människan och står för något annat än sig 

självt. Dessa kan endast förstås i termer av hur människor använder dem.
32

 Denotation är 

tecknets förnuftiga, uppenbara betydelse. Konnotation är vår tolkning av tecken utifrån 

användarens känslor, värderingar och uppfattningar som gäller i dess kultur. Myter är enligt 

Barthes en berättelse som skapas utifrån en kulturs värderingar, konventioner och normer och 

därför blir verklighet. Symboler är tecken vars uppenbara betydelse står för något annat än sig 

själv, exempelvis blir en Rolex klocka en symbol för välstånd. Det kan också vara uppenbara 

symboler, som att de fem ihopsatta ringarna är symboler för OS.
33

  

   I min studie kommer jag endast använda mig av begreppen konnotation, myt och symbol 

och applicera dem på min tolkande analys av karaktärerna. Jag använder mig av begreppet 

konnotation när jag tolkar beteenden, uttryck samt vissa uppenbara tecken utifrån 

uppfattningen av karaktärerna i dess specifika sammanhang. Begreppen myt och symbol 

kommer jag använda på liknande sätt som i semiotiken. 

 

                                                           
30

 Ibid., 
31

 Ibid.,  
32

 Fiske, 61 
33

 Ibid., 118-119 
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8. Analys 

8.1   Sex and The City - Pilot 

8.1.1   ”De reser mycket, betalar skatt[...] De kan lägga 400 dollar på ett par skor[...] och de 

är ensamma.” 

   En ung kvinna sitter i en taxibil på väg in till staden New York, dit hon ska flytta. Stadens 

skyskrapor och vatten filmas i bakgrunden. En berättarröst som senare visar sig vara 

huvudrollen Carrie Bradshaws hörs. Hon beskriver kvinnan under temat utseende och 

intellekt: ”[...]vacker och intelligent”. Mannen som kvinnan precis träffat, på ett ”typiskt New 

York-vis” – en vernissage, presenteras efter tema yrke och inkomst.  ”[...]en 42-årig bankman 

som tjänade två miljoner dollar om året”. Skyskraporna och den gula taxibilen fungerar som 

förtydligande symboler för staden New York. Vernissagen konnoterar New York som en stad 

som är en social mötesplats, men även en metropol för konst och nöje. 

   Temat familjeliv vilket visar sig då det nyblivna paret tittar på ett hus tillsammans. Det är en 

skillnad i framställningen och uppfattningen om familjelivet. Som det ultimata målet för en 

kvinna men frånstötande för en man. Vilket bygger på den stereotypiska framställningen av 

manligt och kvinnligt som både Akass/McCabe och Gill baserar sin studie på men även myten 

om kvinnors högsta önskan om barn. Detta visar sig när mäklaren frågar paret om de har 

några barn, varpå mannen svarar ”inte än” och kvinnan tittar mot honom med ett leende och 

himlar lyckligt med ögonen. Mannen försvinner senare plötsligt och utan förklaring ut ur 

kvinnans liv. Kvinnan träffar sedan Carrie på ett café och berättar att hon inte förstår. ”[...]Om 

man i England tittar på hus tillsammans så betyder det något”. Carries berättarröst hörs igen: 

”Jag förstod att ingen berättat att kärleken flytt Manhattan”. Mannens beteende uppfattas dock 

inte som konstigt utan normaliseras på grund av att han är bosatt i New York. Skillnaden 

mellan New York och England blir synlig för att markera att det rör sig om totalt skilda 

levnadssätt. 

   Likande tema följer i nästa händelseförlopp: jakten efter en man. Vad som framställs vara 

den klassiska New York-kvinnan presenteras: ”De reser mycket, betalar skatt[...] De kan 

lägga 400 dollar på ett par skor[...] och de är ensamma.” Trots att kvinnan här presenteras som 

framgångsrik, förmögen och självständig, räcker det inte så länge man som kvinna är ensam. 

Senare ställer Carrie frågan i sin kolumn: ”Varför finns det så många bra ogifta kvinnor, men 

inga bra ogifta män?” Kvinnans sökande efter en man syns explicit i frågan. Implicit 

framställs singelkvinnor som snälla och kärlekssökande och män som dåliga och 
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ointresserade. Denna uppfattning om män förstärks senare när två ungkarlar presenteras på ett 

dokumentär liknande sätt; Peter Mason och Capote Duncan och deras teorier om kvinnor, 

män och relationer. De beskrivs inom temat, yrke och civilstatus; PR-chef respektive 

förläggare och båda som obotliga ungkarlar. Ordet obotlig förstärker konnotationen av att 

männen inte är intresserade av att söka efter en partner.  

   Senare presenteras de tre andra huvudrollsinnehavarna, Carries tre bästa vänner: Miranda 

Hobbes, Charlotte York och Samantha Jones. Miranda berättar om en vän som bara dejtade 

snygga unga män och sen fyllde 41, var ogift, förlorade jobbet och flyttade hem till sin 

mamma. Charlotte menar att män känner sig hotade av framgångsrika kvinnor, både Miranda 

och Charlotte är överens om att man blir kräsnare med åldern och inte vill nöja sig. Samantha 

berättar under ett födelsedagsfirande för Mirandas ”30-nånting födelsedag” att som 

framgångsrik kvinna har man två alternativ söka efter en man eller agera som en man. Med 

det menar Samantha att man ska ha sex utan känslor vilket framställer Samantha som mer 

kontroversiell än stereotypisk. Här syns en likhet mellan de tre, de är alla överens om att ålder 

och framgång är ett hinder för att finna en man. Detta resulterar i en implicit stress över att 

finna en man innan man blivit för gammal. 

   Huvudtemat är makt, vilket resulterar i underliggande teman som ålder och yrke. Det är ett 

ifrågasättande om vem som har makten av männen och kvinnorna. Männen får övertaget på 

grund av ålder, som inte är något negativt för män så som det framställs vara för kvinnor, på 

grund av biologiska faktorer.  

Allt handlar om ålder och biologi. Man gifter ju sig för att få barn. Man vill inte 

ha någon som är över 35 för då måste man ju göra det direkt. Äldre kvinnor kan 

glömma giftermål och ha kul istället. (Capote Duncan)  

   Här finns en likhet i sättet att tänka hos båda könen. Båda är överens om att ålder är en 

påverkande faktor i sökandet efter en partner. Skillnaden är att hos kvinnorna utrycker det sig 

i rädsla men hos männen som en befrielse. Kvinnorna ser deras yrkesmässiga framgångar som 

ett hot för männen och där av deras ointresse. Varpå männen menar på att det är åldern som är 

avgörande och ger dem makten efter trettio.  

När man är tjugo dominerar kvinnorna. När man är trettio känns det som om 

kvinnorna slukar en. Plötsligt har killarna övertaget! Den stora 

maktförskjutningen. (Peter Mason)  
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   Detta förstärks av Charlottes uttalande om hur man bör bete sig för att fånga en man ”[...]det 

gäller att vara tyst och hålla sig till reglerna.” En kvinna bör söka den rätte eller helt enkelt 

finna sig i att vara ensam och då börja bete sig som en man. Att bete sig som en man 

presenteras här på så sätt att man inte skall bli emotionellt engagerad, det vill säga ha sex utan 

känslor. ”Man kan försöka hitta den rätte eller knulla runt som en man”.  (Samantha)   

   Männen som tidigare presenterades placerades under kategorin ”obotliga ungkarlar”. 

Charlotte, Miranda och Samantha presenteras och placeras istället under beskrivningen 

”ogifta kvinnor”. Kvinnorna kategoriseras sammanfattande under tema civilstatus och män 

under yrke. Detta blir det centrala i urskiljandet av representationen mellan män och kvinnor 

här. Kvinnorna är singlar på jakt efter män och männen är yrkesprofilerade. 

 

8.1.2   ”Hade New Yorks kvinnor gett upp kärleken för att satsa på makt?”  

   Diskussionen går sedan vidare om huruvida det är första gången i historien som kvinnor 

faktiskt har möjlighet att tjäna lika mycket pengar som män. Pengar fungerar som symbol för 

framgång. Pengar, karriär och sex förtydligar på så sätt temat om makt med underliggande 

teman på män och kärlek. Samantha menar att kvinnor har rätt att se män som sexobjekt och 

Miranda håller med men poängterar att männen inte klarar av det. Samantha och Miranda är 

lika på så sätt att de har ett negativt synsätt på män och relationer. Carrie frågar: ”Är ni 

verkligen så cyniska? Vad har hänt med romantiken?” och fortsätter, efter att Charlotte i 

likhet med Carrie, poängterat att det är absurt att ge upp kärleken, ”Kommer den rätte, faller 

de pladask!” säger hon och syftar på Miranda och Samantha negativa inställning till kärleken.  

   Carrie skriver nästa dag i sin krönika: ”Hade New Yorks kvinnor gett upp kärleken för att 

satsa på makt?” Kvinnorna har i och med ökad framgång och ökad inkomst fått mer makt. 

Implicit är det ett val mellan pengar och makt eller känslor och kärlek. Pengar och makt 

konnoterar det manliga och känslor och kärlek det kvinnliga. 

   Carrie försöker sig sedan på en maktförskjutning genom att försöka utnyttja en gammal 

kärlek i ett experiment att ha sex utan känslor (som en man). Mannen som hon träffar har 

tidigare krossat hennes hjärta och blir på så sätt den som haft ett maktövertag över hennes 

känslor. På väg därifrån möter Carrie för första gången karaktären Mr. Big. (Som ännu inte 

fått sitt namn.) Carrie konstaterar snabbt att han är mycket snygg, inte bär någon vigselring 

och att han nu vet (då han hjälpt henne plocka ihop sina saker som fallit ut hennes väska som 

hon tappat på trottoaren) att hon har ett eget förråd av kondomer. Mr Big är mörk, lång och 
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bredaxlad med tjocka ögonbryn och klädd i blå skjorta, ljus sidenslips och mörk kostym. Hans 

klädsel och utseende konnoterar seriositet, makt, framgång och det stereotypiskt manliga 

idealet i likhet med Kibbys teorier. 

   Att Carrie direkt tittar efter om han bär vigselring talar implicit för att hon aktivt söker efter 

en partner. Kondomerna konnoterar att hon är sexuellt aktiv då de är direkta symboler för sex. 

Att Carrie ser det som en fördel att Mr. Big vet om hennes kondomförråd, talar implicit för att 

hon är stolt över sin sexualitet. 

   Temat fortsätter på manlighet. Carrie träffar upp sin vän Skipper på ett café och han berättar 

att han inte träffat någon på ett år. Carrie ifrågasätter detta efter som han är ”så trevlig”. 

Skipper menar på att det är det som är problemet, han är för trevlig. ”Jag är romantisk och 

känner så mycket”. Genast skämtar Carrie och säger ”Du kanske är bög” och Skipper utbrister 

”Nej, jag är känslig! Jag ser inte kvinnor som objekt.” Genom att säga att han inte ser kvinnor 

som objekt säger han implicit att andra män gör det. Skipper faller inte inom ramen för det 

stereotypiskt manliga och genast ifrågasätts hans sexualitet. Carrie bestämmer sig för att para 

ihop Miranda med Skipper just för att hon är övertygad om att Miranda kommer att hata 

Skipper och tro att hans trevlighet bara är ett spel ”Hon trodde ju att alla män var svin” 

(Carrie).  

   Miranda tar en drink med Skipper och berättar sin teori om att män ”hatar söta flickor för att 

de blev nobbade av dem i high school.” Skipper håller med och säger att även om man inte är 

”Miss World” som han uttrycker det, kan man fortfarande vara en mycket intressant person. 

Miranda tolkar detta som att han menar att hon inte är söt och frågar: ”Antingen är man 

vacker och tråkig eller ful och intressant?”  

   Att vara en romantisk och trevlig man med mycket känslor är inte socialt accepterat, män 

ska se kvinnor som objekt för att falla inom ramen för vad som anses vara det normala. Carrie 

tycker att Skipper borde kunna få vilken kvinna han vill men implicit blir det tydligt att det 

inte är den typen av man som hon själv faller för eller finner attraktiva. Detta i och med 

hennes uttalande om att han ”kanske är bög”. Uppfattningen om Mirandas cynism och misstro 

på män förstärks när hon genast känner sig påhoppad, när Skipper försöker säga något snällt. 

Ännu ett tema tas upp, hur man som kvinna eller man kan vara allt. Både vacker och 

intressant som kvinna, lika väl som en man kan vara känslig och attraktiv. Framställningen av 

Capote Duncan och Peter Mason är totalt skild från framställningen av Skipper. Den stora 
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skillnaden är att Skipper tillskillnad från de andra två har ett intresse av att söka efter en 

partner likt Charlotte och Carrie som även dem söker efter romantik. 

   Carrie stöter in i killen som hon tidigare försökte sig på en maktförskjutning med och den 

stereotypiska uppfattningen om skillnaderna mellan kön förstärks ytterligare. Han berättar att 

han först blev upprörd när han insåg att hon utnyttjade honom, men att han sen kom fram till 

att det är fantastiskt, då dem numera kan ”ha sex utan några som helst känslor”. Han 

förstärker på så vis sin manlighet genom att förbise sina känslor, för att återgå till att bete sig 

som så förväntas av honom i en sexuell relation. Vilket explicit framgår vara att man inte bryr 

sig om känslor. Carries berättarröst hörs: ”Jag förstod inte. Gillade män kvinnor som hade 

många andra män? Och varför kändes det inte bättre nu när jag hade sex som en man?” Carrie 

påstår sig ha sex utan känslor, men i själva verket kan hon inte undgå att blanda in känslor då 

hon explicit ifrågasätter hur det kändes. Hon kan med andra ord inte undgå sina känslor vilket 

implicit talar för att hon inte kan förneka det faktum att hon är kvinna. Kvinnor representerar 

känslor och män bristen på dem. 

   Samantha får syn på Mr. Big och förklarar för Carrie att han är ”den nye Donald Trump - 

men yngre och snyggare.” Hon säger att om inte Carrie kommer att stöta på honom så gör hon 

det själv och att hon vanligtvis får som hon vill. Carries berättarröst säger: ”Och så satte hon 

av för att försöka imponera på Mr. Big”. Namnet Mr. Big konnoterar en man med makt och 

förstärks av det faktum att han nämns i jämförelse med Donald Trump.
34

 Makt blir i detta fall 

det som Samantha finner attraktivt och tilltalande då det är det hon först identifierar honom 

med. Hans yttre förstärker bara hans attraktionskraft. Samanthas har inte några problem att 

tänka precis som män och se dem som objekt. Mr. Big framstår som ett objekt för Samantha, 

som inte har några problem med att ta för sig. 

   I direkt motsats till Samantha presenteras Charlotte som har bestämt sig för att spela 

svårfångad. Hon har precis varit på en finare dejt, vilket framgår av deras klädsel; frack och 

långklänning. Hon tvekar när mannen försöker locka hem henne, genom att fråga om hon vill 

se en mycket känd tavla som han har hemma på väggen, men ger sedan efter. De kysser 

varandra ett tag hemma hos honom men sen säger hon att hon måste ta en taxi hem. Väl i 

taxin hoppar dejten in efter och vill åka med ut på krogen. Charlotte som ifrågasätter detta, får 

svaret: ”Jag har full respekt för att du håller på dig men jag måste helt enkelt ha sex med 

någon i natt”.  Detta kan återkopplas till Samanthas beteende. Hon är precis i likhet med 

                                                           
34

 Affärsman och en av världens rikaste män 
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Charlottes dejt framför allt ute efter sex för kvällen. Hon försöker ragga upp Mr. Big genom 

att suga på en cigarr, tala om att hon sköter klubbens PR och har nycklarna till ett privatrum 

en trappa upp. Hon frågar om han vill ha en privatvisning. Mr. Big tackar dock artigt nej, 

vilket motsäger den tidigare framställningen av män och sex.  

   Charlotte är en kvinna som vet hur man fångar män genom att spela sina kort rätt, hon har 

accepterat det faktum att det är vad som krävs. Den vackra miljön och sagodejten som 

Charlotte fantiserar om förstörs snabbt av uppvaknandet om att män endast är ute efter sex. 

Mr. Big utmärker sig från de andra obotliga ungkarlarna som presenterats tidigare i serien, 

genom att neka sex, trots sin annars så stereotypiskt manliga framställning sett till utseende 

och makt. 

   När Carrie som inte får tag på en taxi hem och oroar sig över att hon ska behöva göra det 

otänkbara - gå hem - vilket implicit talar om att Carrie är en framgångsrik kvinna som har råd 

med taxi och dyra obekväma skor som inte är gå-vänliga, men även att New Yorks gator inte 

är säkra att promenera på. Mr. Big kommer åkandes förbi i sin svarta limousine och erbjuder 

Carrie skjuts. Limousinen står som symbol för status, pengar och makt vilket konnoterar 

framgång. Implicit kan limousinen i detta sammanhang även stå som symbol för den moderna 

versionen av sagoriddaren på den vita hästen, då Carrie är i ”nöd” då hon kan behöva gå hem. 

I bilen frågar Mr. Big Carrie, vad det är hon gör och hon svarar att förutom att gå ut varje 

kväll är hon en slags sexantropolog. Mr. Big frågar: ”Är du...prostituerad?” Hans fråga blir 

ännu mer relevant då han faktiskt plockade upp Carrie på gatan. Carrie vill istället poängtera 

att hon är en stadsflicka genom att tala om att hon går ut varje kväll. Hon förklarar att hon 

skriver en spalt som kallas Sex and the city och att hon nu skriver en krönika om kvinnor som 

har sex som män.  

   Underliggande tema som syns är känslor När Mr. Big tittar frågande på Carrie, som 

förklarar att det handlar om att inte blanda in känslor. Mr. Big frågar om hon inte är sån och 

hon kontrar utan att svara, med samma fråga. Han svarar att han inte alls är sån och Carrie 

undrar vad det då annars är för fel på honom. Mr. Big säger: ”Jag förstår. Du har aldrig 

älskat”. Det blir tyst och Carrie känner att luften gått ur henne. Väl framme hoppar hon ur 

bilen och går därifrån men ändrar sig plötsligt och vänder sig om för att fråga om han 

någonsin älskat, var på Mr. Big svarar: ”Absofuckinglutley”.  

   Det blir för Carrie alldeles för mycket när hon träffar en man som hon finner attraktiv och 

som faktiskt erkänner att han har hyst starka känslor och dessutom ifrågasätter hennes eget 
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känsloliv. ”Absofuckingluteley” är ett svar som framställer Mr. Big som en man orädd för 

känslor och det faktum att han har älskat. Han presenteras som tillräckligt mycket man på 

andra sätt att det därför inte uppfattas som fånigt och omanligt, tillskillnad från Skipper. 

   Hela seriens första avsnitt har genomgående följt temat makt, män och kärlek. 

Underliggande teman har handlat om singelliv eller familjeliv, ålder, pengar och karriär. Detta 

blir synligt vid kategoriseringen av män efter yrke, inkomst och civilstatus. Dels vid 

generaliseringen av dem som okänsliga och sexfixerade. Kvinnor i sin tur kategoriseras efter 

utseende och intellekt och generaliseras som kärlekssökande och känslosamma. 

 

8.1.4   Kort sammanfattande tolkning av karaktärerna  

   Charlottes karaktär uppfattas som den följsamma i sin relation till män då hon är villig att 

spela den roll som männen önskar. Miranda uppfattas som den cyniska då hon genast påpekar 

det negativa och tragiska med sökandet efter en man och Samantha som den frigjorda i och 

med hennes sätt att se på sex och män som objekt. Miranda och Samantha är dem mer cyniska 

och mer maktbenägna medans Charlotte och Carrie har ett större hopp på kärleken och 

romantiken. Mr. Big presenteras som singel, seriös, framgångsrik och manlig. Han är en av 

New Yorks höjdare inom yrkeslivet. Han urskiljer sig från männen som endast har sex utan 

känslor eller enbart är ute efter sex. Han uppfattas som erfaren och självsäker.  

 

8.2   The Man, The Myth, The Viagra – Säsong 2, avsnitt 8 

8.2.1    ”Tror vi på vad som helst för att få dejta?” 

   I detta avsnitt är det övergripande temat kärlek med underliggande teman om hopp och 

myter. Illusionen om den perfekta romantiska dejten utspelar sig när Carrie och Mr. Big går 

på Italiensk restaurang. Mr. Big presenterar för första gången Carrie som sin flickvän. Carrie 

reagerar överraskat och utbrister att Mr. Big aldrig kallat henne det förut, varpå han svarar: 

”Det har jag visst. Men inte så att du hört det.” Detta är ett offentliggörande av deras relation. 

Det är en Lady och Lufsen liknande sagolikstämning med vit- och rödrutigadukar, tända ljus 

och Mr. Big som går upp och sjunger en Sinatralåt för Carrie. Carries voiceover säger: ”Det 

var perfekt. Jag trodde jag var i himlen.”  

   Miranda har precis varit på dejt med en man som hon trodde var frånskild men som visade 

sig vara gift. Dagen efter diskuteras detta. Charlotte, i enighet med identifieringen av henne 
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om naiv och romantiker, försöker berätta om att det finns undantag då kärleken segrar: ”En 

gift man blev kär i min kompis Amandas kompis, Ashley. Han lovade att skilja sig och gjorde 

det! De gifte sig och han är en underbar man och far.” Miranda, som den cyniker hon är, 

kontrar direkt med ”Finns inte” och Charlotte tittar frågande på Miranda som fortsätter: 

”Stadsmyt om förhållanden. Otroliga sagor påhittade av kvinnor så att deras liv inte ska verka 

så hopplösa.” Här återkommer temat från tidigare avsnittet om kvinnor och relationer. En 

kvinna bör inte och vill inte vara ensam, utan söker tvåsamhet. Detta förstärks när till och med 

Samantha, den annars så självständiga singeln, håller med: ”Fast du känner dig ännu mer 

hopplös för det magiska förhållandet händer aldrig dig.” Varpå Charlotte skriker ut: ”Det 

hände!” Vidare diskuterar Samantha, Carrie och Miranda om dessa påhittade historier om att 

det alltid är en kompis, kompis och att det alltid regnar och dem sedan lever lyckliga i alla 

sina dagar. Charlotte håller fast vid hoppet om att det fortfarande kan hända på riktigt. 

Samantha ifrågasätter Charlotte och frågar om hon känner någon vars förhållande som ändrats 

dramatiskt över en natt. Charlotte menar att så är fallet med Carrie och Mr . Big och Carrie 

berättar om att det på något sätt är annorlunda den här gången, varpå Miranda och Samantha 

är mycket skeptiska. Carrie frågar dem: ”Varför är det så svårt att tro på?” och Miranda 

svarar: ”Hur mycket tid har du?” Carrie frågar sedan i sin kolumn: ”Tror vi på vad som helst 

för att få dejta?” 

   Temat är kärleksmyter och romantik. Ordet stadsmyt tas upp i scenen direkt efter Carrie och 

Mr. Bigs romantiska dejt, vilket explicit visar på medvetenheten i den överdrivet romantiska 

scenen och åskådliggör myten om den perfekta dejten. Vilket förstärks av Carries kommentar: 

”Allting var perfekt. Jag trodde jag var i himlen.” Himlen är symbol för det paradisiska, och 

konnoterar höjden av perfektion. Detta konnoterar även Carries uppfattning om hennes nya 

relation med Mr. Big, vilket även förstärks när Charlotte applicerar hela sin tro på kärleken på 

Carrie och Mr. Bigs relation. 

 

8.2.2   Cyniker eller romantiker? 

   De fyras karaktärsdrag förstärks; Charlotte som obotlig romantiker, som kämpar för att hitta 

den rätte och hoppet om att den stora kärleken existerar. Detta gestaltar sig bland annat i 

hennes upprepade försök att berätta om när kärleken vunnit eller hennes hopp om Carrie och 

Mr. Bigs relation. Samantha och Miranda skiljer sig märkbart från Charlotte. De är 

motståndare till de obotliga romantikerna som fortfarande tror på sagoliknande historier. 

Carries karaktär är den som lagt sig mittemellan i uppfattningen om relationer och kärlek. 
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Hon vill inte släppa hoppet om äkta kärlek och framför allt inte sin egen relation, men 

ifrågasätter ändå de mytomspunna historierna. Implicit handlar det om vad man väljer att tro 

på, vad man ser och inte ser genom att välja sida – cyniker eller romantiker. Underliggande 

temat är hopp om kärleken.  

   Ännu en kärleksmyt presenteras när Mr. Big ska laga kalvkött hemma hos sig. Carrie står i 

köket, sippar på ett glas rödvin och tittar förnöjsamt på Mr. Big som lagar maten. Detta 

bygger på föreställningen och myten om att en kvinna vill ha en man som kan laga mat. Hans 

klädsel, en svart kortärmad skjorta, lätt uppknäppt, är mer avslappnad vilket blir en symbol 

för deras nya avslappnade och officiella relation och konnoterar en mer avslappnad stämning 

som även appliceras på deras förhållande. Att dem är hemma hos honom konnoterar en större 

öppenhet i relationen då det är en intim gest att bjuda in någon till sitt hem. Även här handlar 

det om vad man väljer att se, på ytan är allt förändrat men beteendet hos Carrie och Mr. Big 

säger annorlunda. Mr. Big generaliserar hennes vänner och visar på ett ointresse, när Carrie 

framför en önskan om att han ska lära känna hennes vänner bättre. Han tycker sig redan veta 

tillräckligt om dem: ”Jag känner dina vänner. Charlotte är brunetten, Miranda är den 

rödhåriga och Samantha betyder problem.” Generaliseringen säger även en del om 

identifieringen av karaktärerna. Charlotte och Miranda nämns efter hårfärg men Samantha 

som problem vilket förstärker synen på hennes starka personlighet. Carrie är så upptagen av 

sin nya relation, som hon så hoppfullt och innerligt önskar vara förändrad, att hon glömmer 

bort att hon ska träffa Miranda. Miranda som inte tror på kärleken och tillskillnad från Carrie, 

aldrig skulle glömma bort sin vän, poängterar det för Carrie: ”Så du släppte ditt liv och sprang 

till honom? Ditt förhållande är inte förändrat. Allt kretsar kring honom.” Här blir Mirandas 

och Carries skilda synsätt på relationer ett problem.  

   Miranda som nu sitter ensam i baren, där hon skulle ha träffat Carrie, beställer in ett glas vin 

av bartendern – Steve Brady. Han är iklädd en svart t-shirt med en rödspräcklig, omodern, 

öppen skjorta över, runda glasögon och smålockigt, bångstyrigt hår. Hans klädsel konnoterar 

tillskillnad från Mr. Bigs, inte framgång, utan arbetarklass. Miranda är otrevlig mot honom 

när hon beställer vilket Steve ifrågasätter. Det leder sedan till att de börjar samtala och slutar 

med att de åker hem till Miranda. Carries voiceover säger: ”De gjorde mer än att prata. Efter 

jobbet gick de hem till henne, där Steve, bartendern, serverade Miranda två orgasmer i rad.” 

Efteråt ber Steve om Miranda telefonnummer vilket Miranda ifrågasätter: ”Du behöver inte 

göra så här, låtsas att du kommer att ringa. Vi kallar det vad det var. Ett engångsligg.” Steve 

säger att hon är en ”glädjedödare” och kysser henne hejdå.  
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   I baren handlar temat återigen om makt. Miranda som är på dåligt humör hyser ingen som 

helst respekt för Steve och tilltalar honom otrevligt. Miranda ser sig själv som bättre än 

honom. Denna uppfattning förstärks när han presenteras som: ”Steve, bartendern, som 

serverade Miranda två orgasmer i rad”. Han blir ett objekt för Mirandas njutning. Steves yrke 

nämns i detta fall inte i samband med makt, tillskillnad från tidigare presenterade män. Här är 

det Miranda som istället ser ner på hans yrkesroll och han som servar henne, inte bara i baren 

utan även i sängen. Ännu en skillnad i framställningen av Steve från andra män, är att han inte 

placeras under kategorin obotlig ungkarl som har sex utan känslor. Detta eftersom han önskar 

få träffa Miranda igen trots att han haft sex med henne. Miranda som fortfarande är lika 

cynisk ser det endast som något som Steve tror att han måste säga för att hon inte ska känna 

sig utnyttjad. Precis som tidigare med Skipper, vågar Miranda inte tro på att en man faktiskt 

kan tycka om henne. Underliggande temat blir därför tillit. 

   Samantha träffar en 70-nånting-årig man som är miljardär och äter middag hos honom. Hon 

blir överraskad med juveler och han talar om för henne att han vill ha kul med någon sina 

sista tio år i livet. Carries voiceover hörs: ”Samantha levde i sin egen stadsmyt: kvinnan som 

tog en cocktail efter jobbet och levde lycklig i alla sina dagar[...]i max 10-12 år.” Hon 

bestämmer sig för att ha sex med honom men får panik när hon ser Eds gamla rumpa bakifrån 

och flyr därifrån.  

   Samantha prioriterar i likhet med hennes beskrivning av Mr. Big framgång och förmögenhet 

hos en man och utseende och ålder i andra hand. Temat pengar och makt visar sig genom 

juveler och användandet av ordet miljardär. Återigen tas ordet myt upp. Men Samanthas myt 

handlar inte om kärlek, utan om att kunna roa sig, vilket pengar möjliggör. Eds pengar väger 

på så sätt upp hans höga ålder men i slutändan inte tillräckligt ens för Samantha då det 

drabbar utseendet. Underliggande teman är på så vis ålder och utseende. 

   Dagen efter ringer Steve på Mirandas dörrklocka. Han säger att han gillar henne varpå 

Miranda svarar: ”Översättning: du är lättfotad och jag vill ha sex igen.” Han menar att så inte 

är fallet och vill att hon ska äta middag med honom. Miranda säger att hon inte kan äta 

middag med honom då hon inte känner honom, varpå Steve påpekar att hon faktiskt låg med 

honom. Mirandas sätt att skilda synsätt på sex och närhet blir tydlig, då hon menar att man 

kan ha sex med en okänd man men inte äta middag.  Steve lyckas tillslut övertala Miranda om 

en träff.  Steve representerar förställningen om kvinnor i en sexuell relation och Miranda den 

maskulina, utifrån den tidigare generaliseringen om att män har sex utan känslor och kvinnor 
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inte kan hålla sig ifrån känslor. Mirandas cynism och misstro på kärlek blir påtaglig genom 

hennes misstro mot Steve.  

 

8.2.3      ”Jag kanske kan tro på det.” 

   Carrie är på väg till Mr. Big för att ta en snabb drink, innan dem ska ut och äta middag med 

hennes vänner. Mr. Big öppnar dörren i tofflor, skjorta och kalsonger och det blir snabbt klart 

delvis genom hans ofärdiga klädsel, att han inte har någon vidare lust att följa med ut. Ensam 

och märkbart besviken, gåendes därifrån, på väg till middagen hörs Carries voiceover:  

Hur kunde jag tro att det skulle bli annorlunda andra gången? Jag har aldrig hört 

talas om en stadsmyt där en 42-årig bebis förvandlas till en vuxen man som man 

kan ta med sig ut. 

   Väl på restaurangen har Carrie inte styrka nog att berätta att Mr. Big inte kommer: ”Jag 

kunde inte berätta om min slagna hjälte, åtminstone inte utan en cocktail. Jag kunde lika gärna 

förneka det för mig själv också.”  

   Det ointresse som Mr. Big visade tidigare genom att generalisera hennes vänner bekräftas i 

och med att ha inte intresserar sig för att följa med på middag. Mirandas påstående om att 

deras förhållande bara handlar om honom blir på så vis också bekräftat. Carrie blir medveten 

om sin naivitet i relationen med Mr. Big, men väljer att förneka det hela. Genom att referera 

till honom som en slagen hjälte återkopplas deras relation återigen till en sagovärld. Sagorna 

konnoterar den fantasivärld Carrie levt sin relation i. Mr. Big blir implicit i likhet med tidigare 

konnotationen för hoppet om kärleken.  

   Den stora skillnaden i Carrie och Mr. Bigs relation och Miranda och Steves relation är att 

Steve kämpar med att visa för Miranda att han inte är den typen av man som hon förväntar av 

honom. Han försöker att rasera stereotypiseringen av att män endast är ute efter sex. Mr. Big å 

andra sidan bekräftar uppfattningen om att män inte är pålitliga och endast bryr sig om sig 

själva. Detta blir ännu tydligare när Miranda säger då hon inser att Mr. Big inte kommer att 

dyka upp: ”Jag visste det! Big kommer inte. Män är skit.” Samantha och Charlotte tittar 

tvivlande och hoppfullt på Carrie. Carries voiceover säger i bakgrunden: ” Jag kunde inte 

berätta för Charlotte att ”lyckliga i alla sina dagar” bara var en myt.” Mr. Big blir på så vis 

representativ för deras generella uppfattning om män och relationer. 
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   Steve är med på restaurangen och kommer med drinkar till alla. Han säger skämtsamt ”För 

bra service, skicka en bartender.” Varpå Miranda direkt tillägger: ” Om du vill ha ett bra ligg, 

gå hem med en.” Steve ber att få prata med Miranda och frågar henne: ”En snabb fråga så går 

jag sen. Varför hatar du killar så mycket?” Miranda blir arg och ifrågasätter vad det är han 

vill. Steve säger att han bara vill lära känna henne bättre:  

[...]gör mig en tjänst. Kan du inte, i en sekund, tro att jag inte bara är en skit? 

Att jag kanske tycker om dig? Att den där natten kanske var nåt särskilt. Tror du 

att du kanske kan tro på det? 

   Miranda svarar med tårar i ögonen: ”Nej! Jag har kanske legat med för många bartenders.” 

Steve går därifrån men strax därefter dyker Mr. Big trots allt upp och Charlotte pekar lyckligt 

ditåt. Carries voiceover hörs: ”Att se Big komma rubbade Mirandas övertygelse.” Miranda 

springer därifrån för att hinna ikapp Steve, ståendes i regnet och säger: ”Jag kanske kan tro på 

det.” Carries voiceover hörs igen: ”Därefter berättade promiskuösa kvinnor sagan om 

engångsligget som förvandlades till ett förhållande...” 

   Temat här är att våga tro. Miranda objektifierar och identifierar Steve efter hans yrke på ett 

negativt sätt, genom att bygga på myten om bartenders som kvinnotjusare. Eftersom ingen av 

de andra uppskattar skämtet säger det implicit att det är okej att objektifiera män, kvinnor 

emellan, men inte framför en man, då det blir förolämpande. Carrie oroar sig över att rubba 

Charlottes tro på ”lyckliga i alla sina dagar” men inte över Miranda. Detta förstärker 

uppfattningen om Charlotte som den sköra, naiva och känsliga tillskillnad från Miranda. När 

Mr. Big dyker upp slås Mirandas cynism ut och Charlottes hopp om kärleken bekräftas. Mr. 

Big blir implicit en symbol för hoppet om kärleken och att kärleksmyter kan bli verklighet. 

   I detta avsnitt syns huvudtemat kärlek med underliggande tema på hoppet om kärleken och 

kärleksmyter. Makt, pengar och ålder är andra återkommande teman. Temat om relationer 

fokuserar på kvinnor, ensamhet och tillit. 

 

8.2.5   Kort sammanfattande tolkning av karaktärerna 

   Carries karaktär har i relationen med Mr. Big blivit allt mer naiv. Hon lever i en 

kärleksbubbla och uppfattas som drömmande. Hon prioriterar sin kärleksrelation framför sina 

vänner men kommer då och då till insikt om sin egen fantasivärld och ifrågasätter myterna om 

de perfekta kärleksrelationerna. Hon balanserar mellan att vara naiv eller kritisk, där 

naiviteten oftast framträder i närhet av Mr. Big men ifrågasätts när hon får ett 
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avståndstagande. Charlottes karaktär fortsätter att vara en envis anhängare av tron och hoppet 

om kärlek och sagoslut. Hon framställs även som den mest känsliga och sårbara av de fyra. 

Miranda presenteras som allt mer bitter. Hon döljer sina känslor bakom sin cynism och 

misstro på män. Det blir för henne en fasad för att inte bli besviken eller sårad av en man. Hon 

är fördomsfull mot män men har en tyst önskan om att kärleksmyterna kan besannas men 

behöver någon form av bekräftelse för att våga tro på det.  

   Samantha strävar efter lyx och nöjen i vardagen. Hon är inte den som dömer efter utseende 

men är däremot desto mer intresserad av rikedom. Trots sin självsäkra personlighet och 

feministiska ställningstagande i uppfattningen om sexuella relationer njuter hon av en relation 

där mannen skämmer bort kvinnan och lever efter de traditionella värderingarna om att 

mannen är den som skall passa upp på kvinnan, vare sig det handlar om att bjuda på en drink 

eller köpa diamanter. Steve karaktäriseras av sitt yrke som bartender och motsatsen till 

Mirandas fördomar. Han är inte intresserad av att endast ha sex. Han är envis och självsäker, 

vilket bland annat visar sig då han flertal gånger söker Mirandas intresse trots hennes 

protester. Detta visar sig även då han ifrågasätter hennes attityd. Han är stolt över sitt yrke och 

tror på kärleken. Mr. Bigs karaktär presenteras till en början i detta avsnitt som den 

idealiserade mannen. Genom att ta Carrie på romantiska middagar, laga middag och sjunga 

Sinatralåtar bygger hans karaktär på klassiska kärleksmyter. Dock presenteras han senare som 

ignorant och självupptagen i sitt sätt att vara i en relation och liknas vid en 42-årig jättebebis. 

För att sedan återgå till att upprätthålla sin mytomspunna karaktär och liknelse med en hjälte. 

På så vis blir uppfattningen om Mr. Big tvåtydig och han blir som karaktär svår att 

generalisera.  

 

8.3   No ifs, ands, or butts - Säsong 3, avsnitt 5  

8.3.1   ”Kysser han illa är det inte förhandlingsbart.” 

   De fyra kvinnorna diskuterar män som är dåliga på att kyssas. Samantha konstaterar att om 

en man är dålig på att kyssas är det lika bra att dumpa honom direkt. Vilket Charlotte 

ifrågasätter. Samantha svarar: ”Det måste man. Om hans tunga bara ligger där, vad tror du 

hans snopp gör?[...]Kysser han illa är det inte förhandlingsbart.”  Återigen refererar Samantha 

till män som sexobjekt. Carrie håller med Samantha men Charlotte som just nu dejtar en kille 

som är dålig på att kyssas vägrar acceptera detta. 
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   Senare nästa dag kommer Stanford, Carries bögkompis, över till henne för att visa henne en 

bild på en kille i tidningen, som öppnat en möbelaffär i stan. De bestämmer sig för att gå dit 

så att Carrie kan spana på honom. Han har brunt, lite längre hår bakåt, klädd i mörkblå denim 

från topp till tå och ett halsband runt halsen. Han tillverkar handgjorda trämöbler och har en 

Springer Spaniel
35

 vid sin sida. Aidans utseende konnoterar den amerikanska drömmannen, 

klädd i denim från topp till tå representerar och konnoterar han framgångsrika amerikanska 

klädmärken som Ralph Lauren och Levi Strauss men även den amerikanska cowboykulturen 

som är symbol för maskulinitet. Carrie beskriver Aidan som: ”…varm, maskulin och typiskt 

amerikansk. Precis som hans möbler.” Trämöblerna som han tillverkar konnoterar naturen och 

förstärks i kombination med Aidans hund. Stanford bekräftar uppfattningen om Aidan som 

den stereotypiskt amerikanska naturmannen: ”Jag hälsar på er och era barn i stugan. ” Aidan 

böjer sig ner för att krama om sin hund och Carrie utbrister: ”Hunden är lite överdriven.” 

Carrie markerar på så vis sin identitet som storstadsmänniska och inte natur/djurmänniska. 

   Det slutar med att de börjar flirta med varandra och att Carrie köper fåtölj som hon varken 

har råd med eller vill ha. Han ger henne ett superbra pris vilket enligt Carrie betyder ”Jag 

gillar dig med.” Detta förstärker uppfattningen om pengars värde och vikten av framgång. 

Genom att sänka priset på sina egna produkter för Carrie, blir det en gest som implicit talar 

om att han är intresserad av henne som person och inte som kund. Vilket snabbt bekräftas när 

Aidan senare frågar vart den ska levereras och om han får bjuda ut henne på middag.  

   Charlotte ser inte män som sexobjekt utan som eventuella framtida makar och är villig att 

kompromissa med vissa dåliga vanor hos män, i detta fall en man som är dålig på att kyssas. 

Samantha skiljer sig från Charlotte, då hon menar på att man inte bör kompromissa med sina 

krav på män. Implicit ställs frågan om huruvida en kvinna kan ändra på en man efter hennes 

egna behov och önskemål. Detta försöker Charlotte senare ta reda på genom att gå på en andra 

dejt med killen som var dålig på att kyssas. Hon försöker vägleda honom i kyssandet, genom 

att förklara vad hon tycker om. Dock återgår han snabbt till att kyssa hela hennes ansikte och 

Charlotte ger upp och säger: ”Jag kan inte. Du kysser så dåligt” och dumpar honom. Kravet 

på männen är höga och dem döms inte bara utifrån kyssar, utan även utifrån vad de äger för 

husdjur. Temat är män som objekt, deras tillgångar och attribut. 
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8.3.2   ”Ska inte par göra det, stötta varandras fåniga drömmar?” 

   Steve är eld och lågor över att han ska på en Knicksmatch och blivit erbjuden att skjuta 

första skottet, som kan göra att man vinner en miljon dollar. Han springer med ett brett leende 

på läpparna fram till Miranda som precis kommit innanför dörren, för att berätta. Han är 

iklädd ett gammalt basketlinne och stora shorts, håller i en basketboll och har sina glasögon 

på sig. Steves klädsel, korta ben, sätt att röra sig på och entusiasm uppfattas direkt som 

barnsligt. Detta förstärks även av hans naivitet och tro på att han faktiskt kan vinna pengarna 

när Miranda ifrågasätter det och han svarar: ”För andra, men de har inte sett mig ännu. 

Problemet är att du inte vet hur bra jag är. Låt dig inte luras av de här benen. Jag är toppen.” 

Han propsar på att Miranda ska följa med till basketplanen och se på när han övar skott. 

   Pengar blir en implicit symbol för manlighet och chansen att vinna pengar blir på så sätt en 

chans för Steve att förstärka sin egen självkänsla och manlighet. Steve har inte lika mycket 

pengar som Miranda, vilket implicit visar sig genom yrkesval, han – bartender, hon – advokat.  

Att vinna en miljon är Steves chans att inte känna sig underlägsen Miranda. Vilket återkopplar 

till det upprepade temat om makt.  

   Miranda och Carrie sitter ute på en bänk och äter muffins då Carrie berättar för Miranda att 

hon är förälskad. Miranda svarar: ”Det har du inte varit på ett bra tag. Inte sen Big.” Varpå 

Carrie svarar: ”Big var ingen förälskelse, utan en katastrof. Han heter Aidan. Och han är 

jättegullig. Så gullig att jag köpte en fåtölj jag inte hade råd med för att han hade gjort den.” 

Senare fortsätter Miranda med att tala om att hon inte varit förälskad sen Sean Cassidy och 

Carrie utbrister: ”Lägg av! Men Miranda återkopplar till temat om ålder: ”Vid den här åldern 

är jag nog immun mot förälskelser.” Carrie frågar om Steve och Miranda konstaterar: ”Oh 

God! Jag glömde min pojkvän. Är det normalt?”  

   Här syns en stor skillnad mellan Carrie och Miranda. Carrie glömde i tidigare avsnitt
36

 bort 

Miranda på grund av sin nya relation med Mr. Big. Miranda glömmer istället bort sin 

pojkvän, vilket förstärker hennes karaktärsdrag som ickeromantiker och cyniker. Att hon 

dessutom säger sig vara immun mor förälskelser på grund av ålder gör att hon implicit 

använder ålder som förklaring till hennes svårigheter att hantera känslor och kärlek. Carries 

hopp och tro på kärleken och vilja att gå över sina egna gränser blir tydlig genom att hon 

köper en jättedyr fåtölj bara för att ragga på Aidan.  De börjar diskutera Steve och hans tro om 

att han ska klara skottet från halva planen. Miranda menar på att det är löjligt och att hon hade 
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stöttat honom om det hade varit en riktig dröm som att öppna en bar, varpå Carrie frågar: 

”Ska inte par göra det, stötta varandras fåniga drömmar?” Miranda kan inte förstå Steves 

dröm för att hon anser att den är orimlig och ouppnåelig. Vilket karaktäriserar Miranda som 

realistiskt lagd och Carries som hoppfull, romantiker förstärks då hon ifrågasätter Miranda. 

Här syns temat hopp och underliggande tema om drömmar och kärlek. 

 

8.3.3   ”Hon borde inte offra den hon är för att nån annan har problem med det...” 

   Samantha är på dejt med en mörkhyad skivbolagskille som tar henne till en hiphopklubb där 

man måste gå igenom en detektor för att komma in. Carries voiceover berättar i bakgrunden: 

”Fastän Samantha hade gått på klubbar i många år, var det här första gången hon särade på 

benen utan att ens bli erbjuden en cocktail.” Detta förstärker Samanthas karaktärsdrag som 

frigjord. Samantha senare ligger i sängen hemma hos Chivon och lyssnar på en raplåt. Hon 

säger sig vara förvånad över att rap kunde vara så mjukt och trodde att det skulle vara mycket 

tuffare. Chivon svarar: ”Den kan vara mjuk eller tuff, precis som du. Du är så tuff utåt. Men 

se på dig nu. Mjuk och gullig...” Samantha ifrågasätter genast gullig som beskrivning på sig 

själv och Chivon undrar vem det är hon tror att hon lurar. Även om Samantha många gånger 

innehar de klassiska karaktärsdragen som en man i sitt sätt att se på det motsatta könet, lyfts 

hon fram som mjuk på insidan, vilket markerar mer klassiskt kvinnliga karaktärsdrag. 

Samantha kontrar belåtet med: ”Jag brukar inte ligga med män som har snyggare smycken än 

jag. Var köpte du de här fantastiska örhängena?” Chivon berättar att han köpt dem på Tiffanys 

och Carries voiceover hörs: ” Samantha bad sällan en man sova över, men hon kunde inte 

motstå frukost med hans Tiffanys.”  

   Här blir det en kamp mellan den mjuka och feminina Samantha som tycks dölja sig under 

ytan och den hårdare, mer obrydda som ser män som objekt. Det sker en förflyttning i 

objektifieringen, från män - Chivon, till hans smycken. För att Samantha ska kunna acceptera 

det faktum att hon låter en man sova över hos henne måste hon försvara sitt beteende genom 

att flytta fokuset från sig själv till honom. Ännu en gång befinner sig Samantha i en situation 

där pengar och juveler attraherar henne. Det blir det som explicit tilltalar henne. Hon blir i 

likhet med Carrie i första avsnittet, i bilen med Mr. Big, obekväm i en situation då hennes 

egen relation till känslor kommer på tal. 

   Utanför Carries lägenhet, sitter Carrie och Aidan på trappan och småpratar efter deras första 

dejt. Carrie tar upp en cigarett och Aidan frågar förfasat om hon röker. Carrie ljuger och säger 
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att hon bara röker litegrann, hennes voiceover hörs: ”Då jag hörde lögnen insåg jag hur 

mycket jag tyckte om honom” och hon fimpar cigaretten. Aidan böjer sig fram för att kyssa 

henne men slutar sedan då han tycker att det smakar rök. Carrie fumlar efter en minttablett då 

Aidan säger: ”Jag vill inte vara en idiot, men jag kan inte gå ut med en rökare.”  

   Tjejerna har senare lunch tillsammans och diskuterar vad Samantha ska göra med det 

faktum att Chivons syster inte samtycker till att dem dejtar. Detta på grund av att Samantha är 

vit. Charlotte föreslår att hon borde sluta träffa honom då ras är en stor grej men Samantha 

menar på att det inte finns någon som helst anledning till att blanda in ras. ”Chivon är en 

gullig man. Vi har bra sex. Han råkar ha världens största...” och innan Samantha hinner säga 

mer utbrister Charlotte irriterat: ”Svarta kuk. Vi vet att han har en stor, svart kuk.” Detta är 

precis det som förväntas sägas av Samantha. Istället svarar hon: ”Jag tänkte säga hjärta. Men, 

ja, han har en stor, svart kuk...” Detta förstärker den tidigare representerade känsliga sidan hos 

Samantha men upprätthåller fortfarande uppfattningen om henne som frigjord och 

objektifierande av män genom att inte endast nämna hans hjärta. Senare säger hon ”Jag ger 

mig inte. Det är inte min stil” och förtydligar på så vis att hon är stark, självständig och inte 

låter sig sättas på.  

   Carrie håller med Samantha och säger: ”Hon borde inte offra den hon är för att nån annan 

har problem med det. Som med mig och rökning. Synd att Aidan inte gillade det. Men man 

måste acceptera folk som de är.” Miranda utbrister: ”Valde du cigaretter framför en gullig 

kille?” Varpå Carrie svarar att han ”inte är så gullig”, men Miranda poängterar att hon ju 

faktiskt köpte möbler för att han var så gullig. Charlotte säger att hon borde se det som en bra 

anledning att faktiskt sluta röka, men Carrie säger upprört: ”Rökning är en del av den jag är. 

Jag slutar när jag vill, inte för att en gullig kille sa åt mig. Eller hur Samantha?” Carrie som 

många gånger varit villig att förändra sig och sätta sig själv åt sidan för en man. Är plötsligt 

när det kommer till rökning inte alls villig att förändra sig och bryta ovanan. Hon söker 

medhåll hos Samantha som representerar den starkaste och självständigaste av dem fyra och 

som inte vanligtvis anser att en kvinna ska behöva ändra på sig för en man, men misslyckas 

då det rör sig om en ovana som att röka.  

   Carrie identifieras som rökare, Charlottes dejt som dålig kyssare och Samantha som vit. 

Redan från första avsnittet kopplas Carrie ihop med cigaretter då hon röker i nästan varje 

tagning. Att förneka att hon röker blir med andra ord en förnekelse av vem hon är vilket även 

förtydligas av Aidans kommentar ”[…]jag kan inte gå ut med en rökare.” En rökare är för 
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honom ett karaktärsdrag som han inte kan acceptera precis som en dålig kyssare är för 

Charlotte. Dock är de föränderliga tillskillnad från att vara vit men ändå får rökning och en 

dålig kyss samma tyngd som att vara vit. Stereotypiseringen av den svarta mannen är synbar - 

en svart man identifieras med rap, smycken och en stor penis. Att det är den annars så pryda 

och korrekta Charlotte, kategoriserar Chivon som en svart man med stor penis och inte 

Samantha, talar för Charlottes förutfattade meningar om Samantha. Men även vad som 

implicit förväntas av Samantha som person. Uttalandet skapar även en uppfattning om 

Charlotte som kategoriserande och fördomsfull då hon bygger på myten om den svarta 

mannen. Temat är här identifiering av karaktärer. 

   Hemma hos Miranda väntar Steve på att Miranda ska följa med honom till basketplanen för 

att öva skott, men Miranda jobbar och säger sig inte ha tid, varpå Steve poängterar att hon ju 

faktiskt lovade. Han säger: ”Jag ber dig om en sak och du kan inte. Vad är det här?” Miranda 

ifrågasätter hans attityd och Steve utbrister: ”Vet du hur många gånger jag gör vad du vill?” 

Varpå Miranda frågar varför han är så upprörd, det är ju bara fånig basket, som hon uttrycker 

det. Steve skriker och kastar upprört iväg basketbollen som han höll i:  

Inte för mig! Varför är du alltid så pessimistisk? Du klarar det inte... Det är inte 

bara basket. Det är allt. Vi kan inte flytta ihop. Om det här ska funka, måste du 

tro lite på oss. Du måste tro på mig, även om du tycker att det är fånigt. 

   Miranda får sig en tankeställare och kommer sedan ner till en förvånad men glad Steve och 

ser på när han testskjuter. Carries voiceover hörs: ”Steve vann aldrig pengarna på Madison 

Square Garden. Men när Miranda dök upp, kände han sig värd en miljon dollar.” Miranda och 

Steves konversation utspelar sig likt en diskussion mellan en förälder och ett barn, där 

Miranda representerar föräldern och Steve barnet. Steves uttalande förstärker uppfattningen 

om Miranda som pessimist och cyniker men när hon senare dyker upp för hans skull visar hon 

implicit på en vilja att förändra sig och börja tro på sin partner och relation.  

   Att våga tro på varandra i en relation blir på så sätt ett underliggande tema i detta avsnitt. 

Aidan beslutar sig att fortsätta träffa Carrie då han tror på hennes förmåga att sluta röka. 

Carries voiceover avslutar: ”Jag gjorde det för min skull. Jag hoppas bara att han är värd det.” 

Hon slänger alla cigaretter och sätter på sig ett nikotinplåster.  
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8.3.4   Förändring 

   Huvudtemat bygger på förändring. Både Miranda och Carrie har sett över sina beteenden 

och är villiga att ändra på sig. För Miranda blir Steves bild av henne som pessimistisk och 

cynisk för mycket och hon inser vikten av att tro på varandra för att hålla ihop en relation. För 

Steve är Mirandas support den största vinsten. Det konnoterar för honom Mirandas nya tro på 

dem som par och en insikt om att relationer handlar om att ibland se utanför sina egna ramar 

och behov.  

   Vad gäller hennes vilja att sluta röka påstår Carrie att hon gör det främst för sin egen skull 

men genom att säga att hon hoppas att han är värd det blir inte argumentet trovärdigt. För 

Carrie är det inte hennes egen hälsa som är avgörande utan Aidan, i valet om att sluta röka. 

Implicit förändrar hon sig för en man och sin tro på kärleken. 

   Sammanfattande teman som syn i detta avsnitt är förändring, identifiering, män, makt, ålder 

och att tro. Underliggande teman syns genom tro på relationer, på varandra, på drömmar och 

på kärleken. 

 

8.3.5   Kort sammanfattande tolkning av karaktärerna  

  Carrie fortsätter att uppfattas romantiker. Vad som framförallt blir tydligt under detta avsnitt 

är hur mycket hon faktiskt är villig att göra för att träffa en man. Som att köpa dyra fåtöljer till 

att sluta röka. Detta gör att hon uppfattas som foglig och föränderlig. Samantha visar i detta 

avsnitt upp en känsligare sida vilket förstärker hennes kvinnlighet när hon flyttar fokus från 

sex till känslor. Samantha är envis och bestämd och ser ingen anledning till att förändra sig 

för en man eller någon annan. Charlotte är envis men å andra sidan villiga att kompromissa i 

sitt sökande efter en man. Hon uppfattas som målinriktad och mindre naiv. Hon ger sig inte 

utan att försöka, men vet när hon ska sluta. Miranda är fortfarande en cyniker och pessimist 

men börjar sakta tro på kärleken. Hon uppfattas som insiktsfull och omtänksam då hon månar 

om Carries kärleksliv och sin relation med Steve. Aidan uppfattas som naturkär, manlig och 

amerikanskt traditionell. Han är principfast i sina värderingar, djurvän och framgångsrik. 

Steves karaktär är optimistisk och naiv. Han uppfattas som sprallig, sportig och något 

barnslig. 
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8.4   An American girl in Paris (Part Une) - Säsong 6, avsnitt 19  

8.4.1   ”Du gör ju så här jämt! Har du nån radar eller nåt? Carrie kanske är lycklig. Då ska 

jag sabba allt.” 

   Mr. Big är tillfälligt i New York och pratar in på Carries telefonsvarare. Han vill träffa 

henne, men precis innan han säger sitt telefonnummer raderar Carrie meddelandet. När hon 

kommer ut från sin lägenhet sitter Mr. Big i sin bil utanför. Han är klädd i klassisk mörk 

kostym med svart slips och vit skjorta. Han säger: ”Om inte Muhammed kommer till 

berget...” och vill prata med henne men Carrie är tveksam. Carrie ber om ursäkt för att hon 

inte har ringt tillbaka till honom och Mr. Big säger: ”Jag började känna mig som en klängig 

tjej.” Han vill be om ursäkt och prata om deras relation men Carrie avbryter och säger att det 

inte spelar någon roll längre. Hon är på väg att kliva ur bilen men Mr. Big insisterar på att de 

ska ses och då förklarar Carrie att hon ska åka till Paris med sin nya kille.  

   Hon kliver ur bilen och är på väg därifrån men Big springer ut efter: ”Du kan väl inte bara 

säga hej då och hoppa ur bilen. Ska du flytta till Paris? När tänkte du säga något? Ska du inte 

säga vem han är?” Carrie berättar varpå Mr. Big skämtsamt frågar: ”Flyttar du till Paris med 

en ”rysskij”?” Carrie blir upprörd och säger: ”Du gör ju så här jämt! Har du nån radar eller 

nåt? Carrie kanske är lycklig. Då ska jag sabba allt.” Mr. Big ser oförstående ut och säger: 

”Nej! Jag ville berätta en sak. Jag begick ett misstag. Du och jag...” Men Carrie hinner 

avbryta och skriker förtvivlat: ”Har ingenting! Du får inte göra så här igen! Du får inte leka 

med mig längre!” Big försöker tala om att det är annorlunda den här gången men Carrie vill 

inte höra på ”Nej, i sex år har det varit så här. Nu räcker det. Jag har fått nog. Ring aldrig mer! 

Glöm mitt nummer. Glöm vad jag heter” sen går hon och lämnar Mr. Big på ståendes på 

gatan. 

   Genom att ignorera Mr. Bigs meddelande och radera det när han precis ska lämna ut sitt 

telefonnummer konnoteras att Carrie inte är känslomässigt över Mr. Big och inte vill ha 

honom i sitt liv. Mr. Big ger sig inte och kan acceptera att bli ignorerad. Han dyker därför upp 

utanför henne. Han ger med andra ord Carrie inget annat val än att prata med honom. Ett 

typiskt karaktärsdrag för Mr. Big men beteendet konnoterar även hela Carrie och Mr. Bigs 

relation som i likhet med tidigare händelser utgår ifrån Mr. Bigs behov. Mr. Big liknar sig 

själv vid en klängig tjej vilket han upplever som något negativt och frustrerande. Han är inte 

bekväm i en situation då han måste ”jaga” Carrie. Mr. Bigs liknelse av sig själv som ett berg, 

som symbol för det fasta, oföränderliga och orubbliga, men som trots detta ändå har förflyttat 
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sig, konnoterar en karaktärsförändring. Den är dock inte överlappande då han inte kan 

respektera hennes nya pojkvän och kallar honom för ”ryskij”.  

   Det går att utläsa upprepningar i Mr. Bigs beteende. Tidigare generaliserade han Charlotte, 

Miranda och Samantha, på ett ignorant sätt.
37

 Här gör han likadant med Alexandre. Han 

förlöjligar på så vis det som är viktigt för Carrie. Genom att förlöjliga Alexandres namn 

förlöjligar han implicit även Carrie. Hans sätt att inte nämna honom vid namn konnoterar 

även en ovilja att acceptera hans existens. Carrie som har en ny pojkvän har lättare att stå på 

sig och för första gången säger hon ifrån. Implicit talar det för att Carrie inte är stark nog på 

egna ben. Hon behöver känna att hon har någon vid sin sida för att kunna försvara och stå upp 

för sig själv. Hon är ute efter ett avslut och markerar det. Avslut blir på så vis det 

genomgående temat. 

 

8.4.2   ”Jag gör så när jag har problem med nån kille. Jag jämför dem med Big.” 

   På middagen berättar Carrie om vad som hänt och hon gör en liknelse mellan Mr. Big och 

”pojken som ropade kärlek”, men som i fabeln är det för sent nu. Direkt frågar Charlotte 

hoppfullt: ”Sa han att han älskar dig?”  

”Jag älskar dig” blir genom Charlottes kommentar orden som kan förändra, förlåta och ta 

tillbaka någon. Genom dem orden skulle kärleken vinna över allt, precis som i sagorna, som 

Carrie medvetet tar upp när hon väljer att likna hans beteende med en fabel. 

   När Carrie anlänt till lyxhotellet som hon och Alexandre ska bo på, träffar hon upp honom i 

salongen där han sitter med sin dotter. Dottern berättar på franska för Carrie om hur hon mår, 

Alexandre översätter: ”Hon sa att hon har en dålig dag och vill ta livet av sig. Hon 

överdramatiserar alltid. Kärleksproblem...” Carrie lyser upp och försöker hjälpa till: ”Det är ju 

min avdelning. Berätta om odågan.” Hon får dock ingen respons av dottern som drygt och 

kyligt ignorerar henne.  

   Hela Carries tid i Paris bygger på temat om ensamhet, övergivenhet och utanförskap. Carrie 

som gett upp både karriären och lämnat sina vänner i New York blir helt utelämnad då 

Alexandre inte hinner eller tar sig tid att träffa henne. Utan sina vänner och sitt yrke förlorar 

hon på så vis en del av sin identitet. Dottern konnoterar indirekt hur Carrie trivs och uppfattar 
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sin tid i Paris samt myten om det franska; främmande (i och med språket), icke välkomnande, 

drygt och kyligt.  

   Carrie tappar ut sin väska när hon shoppar på Dior och tror senare att hon förlorat sitt 

Carrie-halsband. Hon går ensam på gatorna och passerar en restaurang där hon ser fyra tjejer 

äta lunch. Ledsen ringer hon Miranda:  

[...]Jag har tappat mitt Carrie-halsband. Det är borta. Och det går inte att ersätta 

det. Jag köpte det på den där marknaden tillsammans med er. Jag blir bara så 

ledsen. 

   Hon känner sig missförstådd i Paris och tycker det är jobbigt att vara ensam så mycket och 

att hon saknar dem så mycket. Hon säger att hon har haft för mycket tid att tänka och att hon 

inte kan sluta tänka på Mr. Big och hur det hade varit om hon varit där med Big. ”Jag gör så 

när jag har problem med nån kille. Jag jämför dem med Big.” 

   Senare sitter Carrie med Alexandre och dricker champagne på en restaurang. Han ger henne 

ett halsband med äkta diamanter och säger: ”Det är inte ditt Carrie-halsband, men det är ett 

halsband till Carrie. Jag hoppas att det muntrar upp dig.” Carrie blir väldigt glad. Han ber om 

ursäkt för att han varit så upptagen. Precis då dyker hans franska vänner upp och Carrie blir 

ofrivilligt utanför igen. 

   Carrie-halsbandet symboliserar indirekt hennes tidigare jag och liv i New York vilket 

förstärks av scenen med de fyra tjejerna som äter lunch. De konnoterar den vänskap och 

gemenskap som Carrie saknar, men blir även implicita symboler för dem fyra. Att jämföra 

alla andra män med Mr. Big gör att Carrie tillskriver honom rollen som det ouppnåeliga, likt 

hon gjort i tidigare avsnitt så hon refererade till Mr. Big som hjälte. Han är måttstocken för 

alla män i Carries liv. Livet i Paris är lyxigt och överflödigt vilket symboliseras och gestaltar 

sig genom champagne, coutureklänningar och diamanter. Dock följs det upp av temat om 

ensamhet vilket implicit talar för att pengar inte köpa lycka. Carries olycka i Paris är påtaglig 

trots ett liv i lyx och överflöd. Alexandre vill ersätta Carries halsband med ett nytt och förstår 

inte det känslomässiga värdet i det. 

 

8.4.3   ”Jag älskar dig” 

   Charlotte är hemma hos Carrie för att hämta ett rekommendationsbrev från Carrie, angående 

adoption. Plötsligt ringer Mr. Big och pratar in ett meddelande:  
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Det är jag. Jag vet att jag inte fick ringa. Men jag är kvar i stan, och jag var bara 

tvungen att ringa. Jag har inget att förlora längre. Utom dig. Jag får inte förlora 

dig igen. Jag älskar dig. 

   När Charlotte hör Mr. Big säga ”jag älskar dig” väljer hon att lyfta luren. ”Jag älskar dig” 

blir på så vis de orden som krävs för att få kontakt med Charlotte. En koppling kan återigen i 

samband med Mr. Big dras till sagorna. I likhet med sagan Tusen och en natt krävs de rätta 

orden för att öppna upp den hemliga dörren. Här handlar det istället om dörren till Charlotte 

och de tre vännernas hjärtan för att nå till Carries hjärta. Att han lyckas visar sig då Mr. Big 

kommer till caféet senare för att prata med Miranda, Charlotte och Samantha:  

Jag behöver få ert råd. Ni känner henne bättre än nån annan. Ni är hennes livs 

kärlekar. Som kille kan man bara bli fyra. Men jag älskar henne. Och om ni tror 

att jag har minsta chans tar jag nästa flyg till Paris och letar tills jag hittar henne. 

Men om ni tror...att hon verkligen...är lycklig...vill jag inte förstöra det. Då 

försvinner jag. 

   De tre tittar på varandra och slutligen säger Miranda: ”Åk och hämta henne.” 

   Genom att återigen säga ”jag älskar dig” förlåts Mr. Big och behandlas som den hjälte han 

tidigare liknats vid. Han skall rädda Carrie från Paris vilket förtydligas av Miranda när hon 

säger åt honom att åka och hämta henne. Vilket uppfattas som om inte var kapabel att ta sig 

därifrån själv. Detta förstärker myten och sagoföreställningarna om mannen som hjälte och 

kvinnan i nöd. 

   I detta avsnitt syns sammantaget teman som ensamhet, övergivenhet och kärlek. 

 

8.5   An American girl in Paris (part deux) - Säsong 6, avsnitt 20  

8.5.1   Identifiering av jaget, förändring och avslut 

8.5.1.1   Samantha  

   Smith tar upp det faktum att han och Samantha inte har haft sex på länge och berättar för 

Samantha att hans terapeut rått honom att inte ta upp det men poängterar att han inte vill klaga 

utan bara prata om det. Samantha ifrågasätter genast att han gått i terapi. Smith ska senare åka 

iväg och filma i öknen. Samantha som är medveten om att de inte har haft en sexuell relation 

på ett tag säger: ”Jag vill att du ska känna att det är okej att ha sex där borta.” Smith: ”Är det 

dags nu igen?” Samantha fortsätter: ” Nej. Jag försöker faktiskt behålla dig nu. Om nån vet 
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hur viktigt det är med sex, så är det jag. Eller rättare sagt: Det var jag.” Smith menar på att det 

kommer att bli bättre när hennes kropp läkt från kemoterapin. Men Samantha propsar på att 

hon vill att han ska ha sex, att sex bara är sex och att hon förstår det. Temat är sex, relationer 

och känslor.  

   När Smith nämner att han träffat en terapeut, blir Samantha förvånad. Terapeuter arbetar 

med att hantera känslor och detta är precis vad Samantha har svårt för, då hon gärna inte talar 

om känslor alls. Hennes sätt att istället visa hur mycket han betyder för henne är att relatera 

det hela till sex. Hon föreslår att han ska ha sex med andra, på detta sätt ger honom sin 

tillåtelse till något som hon är rädd skulle hända ändå och skyddar på så sätt sig själv. Här 

syns även en tydlig identifikations förändring då Samantha refererar till sitt tidigare jag, som 

först och främst fokuserade på sex. Samantha identifierar sig själv med sex och förväntar sig 

att Smiths gör det också. Genom att säga ”var jag” konnoteras en identitetskris hos Samantha 

då hon efter cancern har svårt att identifiera sig själv när hon inte längre har någon sexlust. 

   Smith skickar senare blommor till Samantha med ett kort där det står ”Jag längtar till 

våren”. Samantha ringer upp Smith: ”Jag sa ju att du fick ha sex med nån annan... Försök att 

inte ha det, om det är okej. Om du inte redan haft det. Då är det okej.” Smith: ”Nej och det 

tänker jag inte.” Samantha: ”Jag vill inte vara nån glädjedödare men då säger jag: avstå!” 

Smiths blommor symboliserar Samanthas sexualitet och tillsammans med texten konnoterar 

dem tålamod och kärlek. Samantha som efter att ha genomgått cancern är en mjukare och 

känsligare person nu, inser att hon inte vill att Smith ska ha sex med någon annan. Vilket 

implicit talar för att hon har mycket starka känslor för Smith. 

   Smith åker sen hem tidigare från inspelningen och kryper ner i sängen hos Samantha. Han 

säger att han glömde säga ”jag älskar dig” på telefon och flög hela natten hem. Samantha: 

”Flög du hem hela natten för att säga det?” Smith: ”Finns det nån bättre anledning?” 

Samantha: ”Nej. Du har betytt mer för mig än nån annan man.”  

8.5.1.2   Miranda 

   Miranda är gift med Steve. Dem bor i en villa i Brooklyn tillsammans med deras 

gemensamma son och hund. Att hon gift sig säger implicit att hon inte längre ser cyniskt på 

kärleken. Miranda som har flyttat från Manhattan, som varit en del av vad de fyra tjejerna 

tidigare identifierats sig med, identifieras nu främst med familjelivet, som mamma och fru. 
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   Det visar sig att Steves mamma drabbats av en mindre stroke. Miranda som inser att Steve 

inte vill placera henne på hem erbjuder att hon ska komma och bo hos dem. Lite senare 

försvinner Steves mamma ut genom dörren och Miranda får springa runt och leta efter henne 

på New Yorks gator. Hon hittar henne ätandes sopor och hämtar hem henne, där hon stoppar 

ner henne i ett bad och skrubbar henne. 

   Mirandas liv är en totalomvändning från hennes tidigare, hon bor nu med man, barn och 

svärmor. Hennes tidigare obundna och självcentrerade liv handlar nu främst om att ta hand 

om ett barn och en sjuk svärmor. Miranda har i och med att hon funnit kärleken i Steve 

prioriterat om. Kärnfamiljen som eftersträvades men även föraktades i avsnitt ett är numera en 

del av Mirandas liv. Hon som tidigare
38

 hade svårt att förstå och stötta Steves drömmar under 

har gjort en total förändring då hon nu erbjuder Steves mamma att komma och bo i deras 

gemensamma hem. 

8.5.1.3   Charlotte 

   Charlotte är gift med sin skilsmässoadvokat Harry Goldenblatt och dem försöker ansöka om 

adoption eftersom Charlotte inte kan få egna barn. Charlotte har konverterat till judendomen 

för att kunna gifta sig med Harry och har på så sätt omvärderat och format sitt liv efter sin 

man. Detta förstärker uppfattningen om Charlotte som obotlig romantiker och villig att göra 

allt för ”den rätte”. Charlottes målsättning är familjelivet och låter inte det faktum att hon inte 

kan få egna barn hindra henne från att nå sitt mål. Hon väljer därför att adoptera för att uppnå 

sin önskan om barn. På så vis uppfylls Charlottes genomgående dröm om kärnfamiljen och 

”leva lyckliga i alla sina dagar”. 

8.5.1.4   Carrie    

   Efter två veckor i Paris ska Carrie äta lunch med Alexandre och hans exfru - Juliette, men 

Alexandre ställer in och de får äta själva. Carrie och Juliette talar om Alexandre och Juliette 

säger: ”Jag vande mig aldrig vid att alltid komma i andra hand. Det passade inte mig.” Sedan 

börjar de prata om att Carrie är författare och att hennes bok även getts ut i Frankrike. Juliette 

frågar förvånat om Alex godtar det. Carrie säger att han är väldigt stöttande, varpå Juliette 

svarar: ”Folk förändras.”  

   Alexandre upplevs som två skilda personer i Carrie och Juliettes ögon. När Juliette säger att 

komma i andra hand inte passade henne är det som hon implicit säger att hon antar att det 

passar Carrie. Då Alexandre upprepade gånger lämnar Carrie ensam och sätter sin 

                                                           
38

 No ifs, ands, or butts - Säsong 3, avsnitt 5 



38 
 

konstutställning i första hand, förstärks Juliettes uppfattning av honom som den mer 

överensstämmande. Carrie är en drömmare och vill inte se denna sida hos Alexandre då hon 

så gärna vill att det skall fungera mellan dem. En likhet går att se mellan Carries relation med 

Alexandre och hennes tidigare relation med Mr.Big. Hon väljer i båda relationerna att bortse 

från sina egna behov och blundar för deras självcentrerade beteenden. 

   Carrie blir bjuden av några franska fans till en hyllningsmiddag för henne, när hon är inne 

och besöker en bokaffär. Hon berättar för Alexandre hur exalterad hon är över det men han 

kan inte komma, då det är kvällen så han ska avtäcka sina verk för museiintendenten. När 

Carrie gör sig i ordning till festen, får Alexandre plötsligt panik- och prestationsångest. Det 

slutar med att Carrie följer med honom till museet, då han ber henne, trots att hon inte kan 

ringa sina fans och avboka. Återigen sätter hon hans behov framför sina egna. När de väl 

kommer till museet får Alexandre hyllningar och lämnar Carrie väntandes på en bänk själv. 

När Carrie väl bestämmer sig för att lämna museet och springa till sin fest är det ingen kvar.  

   Endast en av dem kan stå i centrum i deras förhållande. Detta förstärker Juliettes 

uppfattning om Alexandre. Carrie sätter Alexandre först som så många gånger förut i hennes 

relationer med män. Hon bortprioriterar sig själv och sin fest, som även hade kunnat betyda 

nya vänner i Paris. När Alexandre väl känner sig säker igen glömmer han bort Carrie som blir 

lämnad. Återigen syns en likhet med Carrie och Mr. Bigs tidigare relation. Precis som 

Miranda tidigare
39

 sa till Carrie: ”Så du släppte ditt liv och sprang till honom? Ditt förhållande 

är inte förändrat. Allt kretsar kring honom” när hon och syftade på Mr. Big går detta att 

applicera direkt på hennes relation med Alexandre.  

   Väl på hotellet frågar Alexandre vart hon tog vägen och Carrie ifrågasätter hur han kunde 

lämna henne på museet, när hon övergav sin fest för hans skull. ”Jag är en del av vårt 

förhållande. Jag är en person i förhållandet. Förstår du hur det har varit för mig här? Jag har 

ätit ensam i väntan på min pojkvän som hellre spenderar sin tid med en ljusinstallation.” 

Alexandre svarar: ”Det är mitt yrke – det är jag. Det visste du från början.” I likhet med första 

avsnittet identifieras mannen i förhållande till sitt yrke. Carrie som även hon identifierade sig 

själv med sin kolumn svarar: ”Jag hade ett liv i New York. Jag hade ett jobb och vänner. Jag 

gav inte upp allt det för att strosa runt i Paris helt ensam.” Det finns en likhet i detta uttalande 

med det uttalande som Carrie gör när hon säger att hon hoppas att Aidan är värd att hon ger 
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upp sin rökning.
40

 I båda uttalandena ligger fokus på någon annan och inte på hennes liv och 

hennes egen skull. 

   Genom att säga att hon inte gav upp allt för att strosa runt i Paris ensam, säger hon implicit 

att hon faktiskt gav upp allt för honom. Carrie identifierar sig i likhet med Alexandre med sitt 

yrke men främst identifierar hon sig med sin syn på kärleken vilket blir tydligt i följande citat: 

”Jaha... Då är det dags att jag visar vem jag är. Jag är nån som söker kärlek. Äkta kärlek. 

Löjlig... opraktisk... förtärande... ”vi kan inte leva utan varann-kärlek”. Och... jag tror inte... 

att den kärleken finns här... i den här dyra sviten... på det här fina hotellet... i Paris. Men det är 

inte ditt fel – det är mitt. Jag borde inte ha följt med hit.” Det blir därför oförståeligt för henne 

att Alexandre spenderar all sin tid med sitt arbete, vilket förtydligas när hon använder ordet 

ljudinstallation, vilket är att förlöjliga hans konstverk. Precis som många gånger tidigare i 

serien så presenteras männen i samband med sina yrken. Alexandre identifierar sig med sitt 

yrke genom att säga att det är den han är och Carrie med att hon söker efter kärlek. Den 

största skillnaden mellan Alexandre och Carrie är att Alexandre hela tiden prioriterat sig själv 

och det han vill uppnå i livet framför Carrie. Carrie å andra sidan har ständigt åsidosatt sig 

själv för honom. Efter en livad diskussion som slutar med att Alexandre av misstag ger Carrie 

en örfil, säger Alexandre: ”[...]Jag är ledsen. Jag trodde att jag varit tydlig och visat vem jag 

är.” Detta får Carrie att komma till insikt om hennes naivitet i deras relation, vilket visar sig 

när hon säger att det är hennes eget fel. 

   Nere i hotellreceptionen försöker hon hitta ett eget rum. Hon har på sig halsbandet som hon 

fick av Alexandre, vilket gick sönder under deras bråk.  Carrie står på huk och plockar upp 

diamanterna som trillat ner på golvet när Mr. Big kommer in genom entrén. 

Diamanthalsbandet blir indirekt en symbol för Carrie och Alexandres relation. Det konnoterar 

lyx, i och med diamanterna och att deras relation är över, när det går sönder.  

   Senare på kvällen promenerar Carrie och Mr. Big genom Paris och Mr. Big säger: ”De 

flesta åker till Paris för att bli kära. Men du åkte hit och fick en örfil.” Vilket bekräftar myten 

om Paris som romantikens huvudstad. Örfilen konnoterar Carries katastrofala tid i Paris. Mr. 

Big undrar om hon fryser och lägger sin jacka om hennes axlar. Sen undrar Carrie hur det 

kommer sig att han är i Paris: ”Hur hamnade du här överhuvudtaget?” Carrie frågar explicit 

om Paris men implicit om varför han kom för att träffa henne. Mr. Big ser henne djupt in i 

ögonen och säger: ”Det tog mig väldigt lång tid att hamna här. Men nu är jag här. Det är dig 
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jag vill ha, Carrie.” Genom att bortse från Paris i frågan och fokusera på Carrie bekräftar han 

att han endast är där för Carries skull. Carrie svarar: ”Kyss mig då, din stora tårdrypare[...]Jag 

saknar New York, ta med mig hem!” Genom detta identifieras inte deras relation med Paris 

utan med New York. 

   Tillbaka i New York kör Carrie och Mr. Big upp i Mr. Bigs bil, utanför hennes lägenhet. 

Han sitter kvar i bilen och vevar ner rutan. Carrie frågar om han vill följa med upp och han 

svarar: ”Absofuckinglutley” vilket återknyter till deras första möte och till identifieringen av 

Mr. Big  

   Carries voiceover hörs i bakgrunden, när de alla fyra tjejerna är samlade igen, på deras 

vanliga lunchställe: ”Senare samma dag funderade jag över förhållanden. Det finns såna som 

öppnar en för det nya och exotiska. Såna som är gamla och välbekanta. Såna som väcker 

många frågor. Såna som för en till nåt oväntat. Såna som för en långt bort från där man 

började. Och såna som tar en tillbaka. Men det mest spännande, utmanande och viktiga 

förhållandet av alla är det man har med sig själv. Hittar du nån som älskar det du älskar hos 

dig själv... så är det bara helt fantastiskt.” 

9. Sammanfattning och diskussion  

9.1   Kort sammanfattande tolkning av karaktärerna i An American girl in Paris (Part 

Une) - Säsong 6, avsnitt 19 och An American girl in Paris (part deux) - Säsong 6, 

avsnitt 

   Carrie vågar slutligen stå upp för vem hon är. Miranda och Samantha lever totalt skilda liv 

från första avsnittet och har förändrat sitt synsätt på män. Charlotte binder samman sin familj 

genom att få besked om att hon får adoptera ett barn från Kina. Händelserna som sker i sista 

avsnittet har ett implicit tema som handlar om tvåsamhet och familj. De är alla fyra i 

relationer och har alla trots sina olika karaktärsdrag i början blivit mer lika varandra. De har 

alla flyttat sitt fokus från singelliv och sex till familjeliv och kärlek.  

   Mr. Big visar genom att be Carries bästa vänner om råd på en insikt.
41

 Han har tidigare visat 

ett ointresse över att överhuvudtaget lära känna dem.
42

 Han har genomgått en 

karaktärsförändring där han i och med insikten om att han älskar Carrie, uppmärksammar det 

som viktigt för henne. Mr. Big benämner de tre vännerna som Carries livs kärlekar och att han 
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endast själv kan komma på fjärde plats. Genom att säga detta konnoteras implicit seriens 

huvudfokus på vänskap kvinnor emellan. Dock har Carrie lämnat sina vänner för en man 

vilket motsäger den implicita meningen i Mr. Bigs citat.  

   Trots Carries argument för att det viktigaste förhållandet är det man har med sig själv är 

målet trots allt att dela livet med någon annan man. De fyra singlarna har blivit, mammor, 

fruar och flickvänner. Orden ”jag älskar dig” får en otrolig stor makt i de två sista avsnitten då 

de uttalas i situationer som är avgörande och faktiskt skapar förändring. 

 

9.2   Sammanfattning och diskussion av analysen 

   Kibbys teori om att män i media oftast framställs på ett traditionellt sätt blir ytterst 

applicerbar på Sex and the City. Redan i första avsnittet framställs karaktären Skipper som 

onormal då han är känsligare än vad män normalt visar sig vara och söker efter romantik. 

Stereotypen av en äkta man presenteras istället i karaktären Mr. Big. Han är mörk, lång, 

framgångsrik och förmögen. Likaså presenteras Aidan. Han är inte byggarbetare som Kibby 

refererar till men hantverkare. Hans utseende innehåller klassiska drag för den stereotypiskt 

idealiserande bilden av den perfekta mannen, som lång och bredaxlad.   

   Steve å andra sidan skiljer sig märkbart från både Mr. Big och Aidan. Han är kort och har en 

mer avslappnad fritidsklädsel. Han är bartender och är varken särskilt framgångsrik eller 

förmögen. Istället appliceras de manliga attributen på den Steve har en relation med – 

Miranda. Deras relation blir på så vis både banbrytande och kontroversiell utifrån de 

stereotypiserade traditionella relationerna där mannen är huvudförsörjaren. I deras fall är det 

Miranda som är framgångsrik advokat och tjänar stora summor pengar tillskillnad från Steve.  

   Pengar återkommer ofta som tema och på så vis är det oundvikligt att ta upp temat makt. 

Genomgående i alla avsnitten är det en kamp mellan män och kvinnor om makten oavsett om 

det är en kärleksrelation eller enbart sexuell relation. Genom att i första avsnittet
43

 presentera 

de obotliga ungkarlarna Capote Duncan och Peter Mason och deras syn på kvinnor, ålder och 

relationer åskådliggörs seriens framställning av det manliga. De fyra kvinnliga 

huvudkaraktärerna presenteras sedan efteråt för att representera det kvinnliga. De stora 

skillnaderna i män och kvinnors syn på sex och relationer blir på så sätt huvudtemat.  
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   I alla avsnitten presenteras mannen i relation till sina yrken förutom Mr. Big. Hans yrke 

förblir oklart hela serien igenom. Istället vägs det upp med hans exklusiva kostymer, liknelse 

vid Donald Trump
44

 och hans limousine som samtliga konnoterar välstånd och makt. Exakt 

vad han gör är på så sätt inte viktigt så länge det framgår att han är framgångsrik och 

förmögen. 

   Utifrån en jämförelse av första intrycken och presentationerna av Mr. Big, Steve och Aidan 

kan konstateras att de tre karaktärerna skiljer sig märkbart och kan kategoriseras inom tre 

grupper.  

   Mr. Big blir symbol för den framgångsrika, förmögna storstadsmannen och implicit även 

representativ för en viss typ av New York-man.  

   Steve blir i likhet med Mr. Big även han representativ för en viss typ av New York-man, 

men istället blir han symbol för New Yorks arbetarklassmän.  

   Aidan å andra sidan blir inte representativ för en typisk New York-man utan för den 

amerikanska idealmannen och naturen, inte storstadsidealet.  

   Mr. Big och Aidan har liknande fysik, båda långa och bredaxlade med brunt hår. Steve är 

tillskillnad från Mr. Big och Aidan en helt annan typ utseendemässigt och karaktärsmässigt. 

Han är sprallig, liten och naiv, men tillhör i likhet med Mr. Big det representativa för New 

Yorks storstadspuls i och med sitt yrke som bartender. Han liknar å andra sidan Aidan mer i 

sin avslappnade klädsel. En likhet hos alla tre karaktärerna är att ingen av dem kan placeras 

under kategorin ”obotlig ungkarlar” då de alla är dejtingvilliga och deras fokus inte ligger på 

sex. Dock är Mr. Big den som framställs som mest opålitlig och har svårast vid att binda sig. 

Vilket visar sig under analysen när han bland annat benämns som ”katastrof”
45

 och ”42-årig 

jätte bebis”
46

 av Carrie. 

   Kvinnorna å andra sidan söker efter sin identitet eller försöker att forma sina identiteter och 

gör det många gånger efter män.  Att relationer är huvudtemat i alla avsnitten tydliggörs 

genom att oavsett om det är sex eller kärlek som tema så återkommer ständigt ord som den 

rätte, jag älskar dig, förhållanden och relationer. 
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   Det finns likheter mellan Miranda och Steves relation och Carrie och Mr. Bigs. Miranda 

beter sig som Mr. Big och Steve som Carrie. Detta förstärker Ortners teori om att 

genuskonstruktionen av manligt och kvinnligt aldrig utvisar det faktiska. Då det alltid 

alternativa praktiker och perspektiv att tillgå.  

   Detta blir synligt i avsnittet
47

 när Carrie ville att Mr. Big ska träffa hennes vänner och han 

inte tar det på allvar och likhet med avsnittet
48

 där Miranda inte kan förstå varför det betyder 

så mycket för Steve att få skjuta på Knicksmatchen. Slutligen dyker de båda upp, Mr. Big på 

restaurangen
49

 och Miranda på basketplanen.
50

 Det konnoterar en insikt om att relationer 

handlar om att ibland se utanför sina egna ramar och behov. Detta är något som Carrie, 

tillskillnad från Mr. Big och Miranda, gör upprepade gånger i sina relationer. 

   En annan likhet i händelserna finns när Mr. Big dyker upp utanför Carrie
51

 och Steve 

kämpar för att få bjuda ut Miranda.
52

 De båda männen befinner sig i situationer där mannen 

”jagar” kvinnan. Skillnaden är att Steve inte hade några problem med att visa sig intresserad 

utan istället ifrågasatta Mirandas ointresse. Mr. Big å andra sidan är inte alls bekväm i en 

situation där han måste ”jaga” Carrie, då det inte faller överens med hans karaktärsdrag som 

”alfahanen”. 

   Miranda och Steve är varandras motsatser där Miranda representerar en cyniker och realist 

medan Steve är hoppfull och något naiv. Steves karaktärsdrag visar likheter med Charlotte. 

De är båda barnsligt naiva, hoppfulla och tror på kärleken. 

10.    Slutsats  
 

   Serien lyfter fram stereotyper av män och kvinnor men kontrar med sökandet efter en 

jämställdhet i det ultramoderna New York. Där framför allt karaktärerna Samantha och Steve 

representerar den banbrytande framställningen av manligt och kvinnligt. Samanthas karaktär 

mjukas dock upp i vissa situationer som med Chivon
53

 och senare med Smith
54

. Det blir med 

andra ord är det inte tillåtet att presentera Samantha på ett alltför klassiskt manligt sätt utan 
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hon måste mjukas upp för att inte tappa sin kvinnlighet. Detta förstärker slutsatsen om att 

seriens konstruktioner av manligt och kvinnligt är klassiskt traditionella. Den enda karaktären 

som representerar en icke stereotypisk framställning är Steve.  

   De fyra huvudrollskaraktärerna börjar i serien med att framställas som fyra olika typer av 

framgångsrika singelkvinnor, som tar för sig av sex och män. New York förstärker 

uppfattningen om den ”nya kvinnan” i vårt postmoderna samhälle. Genomgående handlar det 

dock om att hitta en man. Samantha och Miranda söker efter en man främst som sexuell 

partner, medans Carrie och Charlotte söker efter ”den rätte”. Det sker en utveckling av 

karaktärerna allt efter seriens gång och de fyra kvinnornas målsättningar drar åt samma håll. 

Vilket visar sig i och med att de alla fyra i seriens slut lever i stadiga relationer med en man. 

De manliga karaktärerna å andra sidan representerar generellt redan från början det 

stereotypiskt manliga och bekräftar ständigt myter om män. Framställningen av männen är på 

så vis inte föränderlig, utan uppfattas endast underbygga den kvinnliga representationen eller 

framhäva drag hos de kvinnliga huvudkaraktärerna. 

   Seriens framställning som representativ för den moderna kvinnan och banbrytande 

levnadssätt, där män och kvinnor är jämlika och inte följer de traditionella värderingarna blir 

endast en fasad framför sökandet efter den stora kärleken. Stereotyperna av manligt och 

kvinnligt bekräftas och levs upp till vilket främst visar sig i de kvinnliga karaktärernas 

slutdestinationer. Trots karriärer, dyra skor och sexuell frigjordhet och framställningen av 

män som objekt, tar Sex and the City oss tillbaka 1950-talet där kvinnorna jagar en man som 

kan agera huvudförsörjare och fader och männen är okänsliga och identifieras av sina 

yrkesframgångar. 
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