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Abstract 

Soap operas most often create a debate among human beings, and this is especially common in-between 

females. Such debate most often helps us to establish new relationships with others. 

However, may soap operas also influence existing relationships? Since media in many regards certain 

extent is an integrated part of our daily life and our society, may thereby a popular television series have 

certain effects on the viewer’s perception of friendship. 

 

This essay treats how the television series Sex and the City is dealing with female friendship. Four 

questions has been used as points of departures in order to enlighten this particular aspect, namely: 

 

• How are female friendship brought forward by the four female characters? 

• How are these four female characters identities created? 

• How are relations in-between these four female characters created? 

• In which ways these identities and relations of these four female characters are joined 

together? 

 

The scientific method used is so-called discourse analyse based on Norman Fairclought, as has been 

applied in this essay cowers the five first episodes of the television series, which has provided empirics to 

the analyse presented. 

 

Earlier research cowers topics such as the soup operas lines of development, relationships with regard of 

friendships and genus theories. Based on these and other scientific frames of references, has my analyse 

underlined that the four female main characters in the soup opera studied, in most respects, are related to 

each other by means of the dialogue and by the fact that they all have a similar life situation. That is, single 

thirty-something year old females. In addition, it is obvious that these characters are presented as strong 

individuals who challenges and takes control of an existing male logic dominant order, in most respects 

based on male principles. 
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Sammanfattning   

Såpoperan skapar ofta en diskussion mellan människor och framför allt kvinnor. Den hjälper oss även att 

skapa nya kontakter men kan såpoperorna även prägla vårt förhållande mellan våra vänskapsförhållanden? 

Då media till viss del påverkar vår befolkning och vårt samhälle kanske en populär TV-serie skulle kunna 

påverka dess tittares syn på vänskap.  

Syftet med detta examensarbete är att titta närmre på hur Sex an the City framställer kvinnlig vänskap. Jag 

har jobbat utifrån fyra frågeställningar: 

 

• Hur framställs den kvinnliga vänskapen genom de fyra kvinnliga huvudkaraktärerna?  

• Hur gestaltas deras identiteter? 

• Hur gestaltas deras relationer till varandra? 

• Hur förenas dem? 

 

Dessa frågor har jag valt att besvara genom en kritisk diskursanalys baserad på Norman Fairclough tankar.  

Anledningen till detta val är att den kritiska diskursanalysen riktar sig mot de empiriska 

forskningsmetoderna. Ett möjligt område för diskursanalysen kan nämligen vara att se hur bestämda 

fenomen, maktordningar och världsbilder konstrueras i media 

Analysen omfattar fem Sex and the City-avsnitt, där jag främst fokuserat på de diskussioner då alla fyra 

vänner deltagit.  

I tidigare forskning tar jag upp ämnen som såpoperans utveckling, vänskap och genusteori.  

Från det att såpoperan slog igenom under femtiotalet har mycket förändrats fram tills idag. Nu mera 

blandas olika genres och jag skulle vilja definiera Sex and the City som ett relationsdrama mixat med 

sitcom samt ett filmiskt sätt att arbeta. Alltså har gränserna under de senaste år tiondet suddads ut och det 

finns endast ett fåtal renodlade traditionella såpoperor kvar, så som långköraren Days of our Life. 

Såpoperans tittare främst är kvinnor och såpan tros betyda mycket för hennes identitetsarbete. 

Handlingen styrs av relationsförvecklingar vilket kvinnor socialiserats till att bli experter på. Forskaren 

Christine Geraghty menar att såpoperan lär kvinnor att hantera kärlek och relationer.  

Vänskap har en betydande roll i människans liv. Speciellt för den kvinnliga vänskapen är att kvinnor 

fostras till att dela med sig av känslor, tankar och idéer. Detta skapar ett större djup i relationen och man 

förväntas finnas där för varandra. När man fått en inblick i hur den kvinnliga vänskapen fungerar så kan 

man tydligt se detta i Sex and the City. Där är vännerna en stabil grund för varandra och hur de olika 

vännerna kan tillfredställa olika typer av behov.  

Under min analysprocess insåg jag även att kvinnorna framställs som staka individer och emellanåt även 

drar åt det grabbiga håller i sina samtal. Detta gjorde att jag la till ett genusteori kapitel i tidigare forskning 

detta baserat på forskarna Judith Butler och Yvonne Hirdman.   

Med hjälp av den tidigare forskningen har jag kommit fram till att det fokuseras relativt mycker på att 

kvinnorna i serien är olika till sin personlighet men de förenas i deras livssituation - singellivet. Därigenom 
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kan de mötas på samma plan och prata kring sina problem och bekymmer. De framställer kvinnan som en 

stark individ som utmanar och tar makten över den rådande manliga överordningen, som i dagens 

samhälle återfinns i språket, kulturen och tänkandet.  
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1   Inledning 

Under min uppväxt på 1990-talet matades jag med såpoperor. Rederiet var nog den första såpoperan där 

jag riktigt förstod handlingen. Efter Rederiet växte sig TV-genren såpan sig allt starkare i Sverige. I var och 

varannan TV-serie fann jag en person som man skulle vilja vara som och försökte efterlikna. Jag kommer 

ihåg mellanstadiet då många av rasterna gick åt till att leka Rederiet, någon fick vara ”Viggo ” medan 

någon annan fick spela ”KåKå”. När idéer till uppsatsen började rullade runt i huvudet kom jag att tänka 

på att dessa serier förmodligen inte bara påverkade mig utan även vår lek, alltså påverkade det vår 

vänskapsrelation.  

 

Diskussioner kring såpoperor finns överallt; på arbetsplatser, skolgårdar, busshållplatser och på caféer. 

Etnologen Marianne Liliequist menar att dessa diskussioner oftast sker mellan kvinnor, ungdomar och 

barn. TV-seriernas persongalleri utgör en referensram som kan användas som kallprat och medverka till 

att vårt dagliga umgänge löper smidigt, men även kan fördjupa kontakten mellan människor. I dessa 

samtal skapas en känsla av samstämmighet och en gruppkänsla. Samtalen blir en del av det 

utforskningsarbete främst kvinnor deltar i eftersom det finns ett förhållningssätt som de kan leva med i 

vardagen. Tittaren använder sig av rollfigurernas agerande som hjälpmedel att fundera ut vart man själv 

befinner sig. Folkloristen Mary Ellen Brown hävdar, i sin undersökning av Amerikanska kvinnors 

såpoperaskvaller, att kvinnor använder sig av TV-serier i skapandet av sitt sociala nätverk (Liliequist, 

2000). Diskussion om hur vi påverkas av det som visas på TV tas ständigt upp i kvällspress och det finns 

många forskare som hävdar att skälet till varför medieforskning bedrivs är att medierna på ett eller annat 

sätt påverkar oss (a.a.). Gripsrud (1999) menar dock att detta är ett diskutabelt område eftersom 

”påverkan” kan betyda en mängd olika saker. Begreppet påverkan ger lätt en skev bild vilken roll medierna 

spelar i samhället och för den enskilde. Medierna är självfallet en viktig del av den kulturella och sociala 

miljö vi lever i. Det är en central källa för information, kunskap och upplevelser. Dagligen serveras vi med 

presentationer av verkliga och fiktiva förhållanden, med inbyggda, värdemässiga förhållanden utan att vi 

nödvändigtvis lägger märke till dem. Därför kan man säga att medierna genom sina många funktioner 

påverkar hur samhället och människan utvecklas och uppfattar sig själva. Medieforskningen fortsätter och 

lägger fortfarande stor vikt på sambandet mellan media och publiken (Gripsrud, 1999). 

 

Som jag nämnde ovan hjälper såpoperan oss att skapa nya kontakter men kan såpoperorna även prägla 

vårt förhållande mellan våra vänskapsförhållanden? Då media till viss del påverkar vår befolkning och vårt 

samhälle kanske en populär TV-serie skulle kunna påverka dess tittares syn på vänskap. Sex and the City 

har under 1990-talet blivit en mycket populär TV-serie och efter seriens slut ordnas nu guidade bussturer 

runt New York för att Sex and the City-fans ska få se inspelningsplatser och göra sådant som tjejerna gjort 

i serien (HBO). Kan sättet som Sex and the City visar de fyra kvinnliga huvudrollsinnehavarna påverka oss 
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tittare, inte bara hur vi som enskilda personer ska vara, utan även hur vi vill ha vår relation med våra 

vänner?  

2  Syfte och frågeställning 

Syftet med denna C-uppsats är att undersöka hur TV-serien Sex and The City framställer vänskapliga 

relationer mellan de fyra kvinnliga huvudkaraktärerna.  

Vilket leder fram till analysens frågeställning: 

 

• Hur framställs kvinnliga vänskapsrelationer mellan de fyra väninnorna i TV-serien Sex and the 

city? 

• Hur gestaltas deras identiteter? 

• Hur gestaltas deras relationer till varandra? 

• Hur förenas dem?  
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3  Såpoperans utveckling  

Under början på trettiotalet började man dramatisera olika skrivna berättelser i radion. Sam ´n´ Harry var 

en komedi om två fattiga svarta män från södern och de komiska problem som uppstod när de flyttade till 

storstaden. Denna radioserie drog till sig jättelika lyssnarskaror. Efter framgången med Sam ´n´ Harry 

riktades radiostationen, WGN´s, blickar mot kvinnopubliken. Tvättmedelsföretag som Procter & Gamble 

ville annonsera sina produkter i radion men inga program på dagtid vände sig till företagets målgrupp, 

hemmafruar. WGN bad den unga skådespelerskan Irna Phillips att skapa serier som underhöll men 

samtidigt inte distraherade alltför mycket från tvättning, strykning och städning. Detta gjorde Phillips då 

hon konstruerade den moderna såpoperan praktiskt taget på egen hand. Hennes första såpopera fick 

namnet Painted dreams och handlade i stora drag om samma sak som dagens såpoperor, familjen och 

dess öden. Radiosåporna kom i rätt tid, depressionen hade precis brutit ut och en verklighetsflykt kunde 

behövas. Hemmafruarnas tillvaro var tuff till en början då få kvinnor kunde välja att yrkesarbeta och 

hemarbetet var ännu inte underlättat av maskiner som dammsugare. Detta speglade av sig i såporna som 

förutom kärleksbekymmer handlade om vardagsproblem som att söka jobb, flytta och ha råd att ta 

körkort.  

Phillips införde redan i sin första såpopera finesser som idag anses självklara så som att flera historier 

pågick parallellt, ingen berättelse fick ett definitivt slut och att känslostarka scener 

förstärktes med bakgrundsmusik. Men framför allt så avslutades alla avsnitt med en så kallad ”cliffhanger”, 

en spännande scen vars upplösning utlovades i nästa avsnitt.  

Serien blev snabbt en framgång och imiterades över hela USA. Snart var konkurrensen hård och rena 

manusfabriker öppnades. Phillips författade själv fem såpoperor. Mot slutet av trettiotalet hade Phillips 

och de andra såpoperaproducenterna kommit fram till en arbetsform som följer samma mönster som 

dagens såpoperaproduktioner i Sverige. De var vad idag skulle kalla för huvudförfattare och hittade på 

berättelsen i stort medan de enskilda manusen skrevs av ”dialoguers” som idag kan översättas till 

avsnittsförfattare. Övergången till TV gick trögt i USA. De små TV-stationerna experimenterade med 

nyhetsprogram, barnprogram och primitiva western men såpoperorna lyste med sin frånvaro. 

Anledningen till att de lyckade såpoperorna i radio inte överfördes till TV berodde på sponsorerna – 

Procter & Gamble, General Food.. De oroade sig att hemmafruarna, om de satt framför TV:en, inte skulle 

kunna arbeta lika effektivt och därmed göra av med mindre av deras produkter. Men under början på 

femtiotalet kom tvätt och diskmaskinen in i hushållet och gav hemmafruarna en möjlighet att sitta ner 

under dagtid – såpoperan i TV var ett faktum. Den första regelrätta såpoperan på TV var 

Dumontkanalens Faraway Hill 1946 (Everdahl, 1998).     

 

 

 



 

  
9 

 

 

3.1. Den traditionella såpoperan  

Tatiana Modleski presenterar en formel för vad som ska finnas med i den traditionella såpoperan. Ofta 

utspelar sig såpan på en mindre ort och kretar kring livet hos två eller tre familjer, som på något sätt är 

sammanlänkade genom familj, arbete, förhållanden och så vidare. Den största önskan i såpoperan är en 

enda stor lycklig familj (Modleski 1997). Det krävs ingen inbiten såpoperatittare för att inse att vissa 

rollfigurer dyker upp i såpopera efter såpopera fast under nya namn. De givna rollfigurerna har dock inte 

sitt ursprung i såpoperan. Dessa figurer kommer från en tid innan de skrivna källorna. Alla såpoperans 

nödvändiga rollfigurer finns representerade i grekisk och nordisk mytologi, för att inte tala om Bibeln. Här 

finner man vidriga skurkar, övergivna fruar och vräkiga familjegods. Såpoperans fixering vid otrohet, 

undergång och förnyelse är varken en amerikansk eller västerländsk företeelse, utan ett världsarv. Kanske 

är det därför såpoperan fungerar så bra i alla kulturer. Göran Everdahl (1998) presenterar i sin bok Tvål! 

de vanligast förekommande rollfigurerna. Dessa är patriarken, den neurotiska lyxhustrun, snällisen, 

svinpälsen, häxan, slampan, den unge slarvern och psykopaten. Sedan krävs fortet som oftast är såpans 

hemmamiljö. Ett exempel är sporthallen i Tre kronor eller Freja i Rederiet. Sist men inte minst behöver 

det finnas med en fiende i såpoperan, som till exempel Dahléns konkurrent Remmer Line i Rederiet 

(Everdahl, 1998). Enligt Modlenski är framförallt häxan, eller den onda kvinnan som hon väljer att kalla 

rollfiguren, frekvent förekommande i såpans värld och är placerad där eftersom det är en person som alla 

tittare kan hata med gott samvete. Den onda kvinnan förvandlar faktorer som kvinnor annars inte har 

någon kontroll över till sitt vapen. Ett exempel på detta kan vara graviditet. Antingen fejkar hon den eller 

så försöker hon få en viss man tro att det är han som är fadern eller så kan det faktiskt vara han som är 

fadern trots en natts misstag. Hon vänder på de traditionella könsrollerna genom att exempelvis inte låta 

en far träffa sina barn vilket får honom att ängsligt längta efter dem. Det är något som man annars ser 

mest kvinnor göra i TV (Modleski, 1997).   

Mary Ellen Brown visar att samtal är huvudingrediensen i såpoperan. Hon visar att en timmes avsnitt av 

såpoperan Days of Our Lives innehåller 10 procent action och 90 procent dialog (Brown, 1994). Men 

gapet kan vara stort mellan vad som sägs och vad som egentligen menas. Ofta ruvar karaktärerna på 

hemligheter de inte vill eller kan berätta. När en hemlighet avslöjas leder det till stora konsekvenser för en 

eller flera karaktärer. Något som gör hemlighetsmakeriet ännu mer spännande är avbrott i tid och rum 

som drar ut på avslöjandet. Detta är en viktig faktor i den traditionella såpoperan (Modleski 1997).  

 

Det finns en mängd olika definitioner på vad såpopera innebär. Jostein Gripsrud skiljer på ”daytime soap 

opera” och ”prime-time soap opera” (Gripsrud, 1995). Göran Everdahl nämner liksom Gripsrud daytime 

soap, en följetong som sänds på dagtid varje vardag 52 veckor om året. En del medieforskare menar att 

det endast är dessa såpoperor som verkligen får kallas såpor – något som innebär att det aldrig spelats in 

en svensk såpa. Prime-time soap innebär att såpoperan sänds på kvällstid en gång i veckan och är 
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uppdelade i säsonger. Han nämner även nighttime soap, en såpopera som sänds kvällstid med ett avsnitt i 

veckan. Dessa har högre budget, fler utomhusscener och snabbare berättar tempo. Han tar även upp 

drama, miniserier, sitcom, spinoff och varje-dag-såpa (Everdahl, 1998). 

 

3.2  Den moderna såpan 

En annan term för prime-time soap är den moderna såpan. Denna innehåller lite mera action för att 

attrahera en bredare publik, även den manliga. Den måste dessutom vara mera påkostad, spännande och 

dramatiskt eftersom den ska hålla tittaren nyfiken en hel vecka istället för en dag i väntan på nästa avsnitt 

(Gripsrud, 1995). I en serie, ytterligare en benämning på den moderna såpoperan, anpassas tiden som går 

mellan handlingen. Det kan vara allt från en minut till ett år mellan två olika avsnitt, medan man i den 

traditionella såpoperan utgår från att det gått lika lång tid som i tittarens liv, alltså en dag. Tittaren ska i 

daytime soap känna igen sig att det exempelvis är jul både i såpan men även hemma hos sig, detta är inte 

lika viktigt i serien (Geraghty, 1991). 

 Den moderna såpoperan måste hålla sig närmre verkligheten än de traditionella såpoperorna för att 

kunna attrahera en bredare publik, till exempel låter man inte döda personer återuppstå i de moderna 

såpoperorna. Dialogerna och känslorna är fortfarande huvudingredienserna men i serien får de gärna 

blandas med lite slagsmål och snyggt filmade omgivningar (Gripsrud, 1995). 

Christine Geraghtyanser att gränsen mellan den traditionella såpan och andra genrer har suddats ut allt 

mer. TV-serier som exempelvis Dr Quinn liknar såpoperan genom att den centrerar sig kring en speciell 

plats och en särskild uppsättning karaktärer. Men till skillnad från såpoperan i dess ursprungliga form 

kommer serien fram till en lösning i slutet på varje episod. Lösningen rör dock endast delproblem i serien, 

huvudproblemet kvarstår som olösta. Geraghty vill med detta påstå att såpopera står för TV-serier med 

särskilda teman och ett speciellt förhållningssätt till tittaren (Liliequist, 2000). 

 

Man kan se att det inte är speciellt mycket som förändrats sedan den traditionella såpoperan. Det finns 

fortfarande såpoperor som faller under kategorin den traditionella såpoperan så som Days of Our Lives 

från sextiotalet och Glamor från åttiotalet. Men den moderna såpoperan tar över i allt större utsträckning. 

I de följande kapitlen kommer jag att kalla den moderna såpoperan för serie.     

 

3.3  Kvinnan och såpoperan  

Som jag tog upp i början av problemformuleringen så tycks kvinnor bygga upp en del av sina relationer 

med hjälp av såpoperan, som ofta även har en mycket hängiven publik. 

 

Geraghty hävdar att såpoperan är den TV-genre som representerar mångfald, förändring och testande av 

attityder. Enligt henne är den också mycket användbar för kvinnor i deras identitetsarbete. Trots att 

såpoperan är stämplad som skräpkultur drar den en stor publik, särskilt kvinnor. Handlingen styrs av 

relationsförvecklingar – något som kvinnor av tradition socialiserats till att bli experter på. Runt om i 
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världen är såpoperan en del av kvinnornas vardag och så gott som all såpoperaforskning handlar om den 

kvinnliga publiken. När kvinnan tittar på såpoperan kan hon släppa sina egna problem och bekymmer. 

Istället kan hon luta sig tillbaka och njuta av andras emotionella kriser och arbete med relationer genom 

att bedöma situationer och förutsäga konsekvenser. Det utgör en stor del av nöjet med såpoperan för den 

kvinnliga tittaren (Geraghty, 1992). Såpoperasamtalet innebär ett gemensamt sökande där rollpersonernas 

agerande används som hjälpmedel för att fundera ut vart man själv befinner sig. Tittaren kan identifiera sig 

med flera olika karaktärer samtidigt och känna igen lite grann hos många olika rollfigurer. Marianne 

Liliequist (2000) skriver själv i boken Våp, bitchor och moderliga män att hon i sina olika roller som 

kvinna, dotter, mor och enda studenten identifierade sig med den ena och i den andra stunden med en 

annan. Tittaren väljer till viss del såpopera efter vilken livssituation denne har. Liliequist tar upp i boken 

flera exempel varav ett är 33-åriga Maja som har man och småbarn. Hon följer Livet runt trettio eftersom 

det är likt hennes liv och hon starkt identifierar sig med såpan och dess innehåll. Medan Anna som bor i 

glesbygden och jobbar inom sjukvården tittar på Doktorn kan komma eftersom det liknar hennes 

livssituation. Christine Geraghty definierar såpoperor som serier om relationsförvecklingar som aktiverar 

tittaren genom att ständigt få dem att fundera över vad som kommer att hända härnäst. Med hjälp av 

såpoperan menar Geraghty att kvinnor lär sig olika sätt att hantera kärlek, relationer och nya generationer 

av relationsarbete fostras.  

Tania Modleski har liknat såpoperapublikens blick vid en ”allomfattande moderlig blick” som förstår och 

känner med alla rollpersoner. Denna syn kritiserar Geraghty som menar att även om såpoperatittaren 

antar flera olika identifikationer betyder det inte att tittaren omfattar alla rollfigurer med samma värme 

(Liliequist, 2000). 

 

En annan ofta debatterad fråga rör kvinno- och mansbilder då såpoperan hävdas ofta lära ut reaktionära 

könsmönster. Till viss del presenterar de konserverande mytbilder och fastlåsta föreställningar om hur 

kvinnor och män måste förhålla sig till varandra. Men såpoperan kan även tillhandahålla inspirerande 

visioner om till exempel annorlunda kvinno- och mansroller, alternativa levnadssätt och ideala relationer 

mellan kvinnor och män.  
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4  Vänskap  

Vänskap spelar en central roll i människors liv. Vi har ett behov av vänskap ända från tidig barndom och 

hela livet ut (Rubin, 1987). Trots detta är litteraturen inom ämnet begränsad. Vänskap har tidigare ansetts 

kunna förstås med det sunda förnuftet och har inte ansetts som ett lämpligt ämne för forskning (Duck, 

1983). Gällande kvinnlig vänskap har ämnet mer eller mindre trivialiserats inom ett stort antal 

forskningstraditioner, så som psykologi, antropologi, historia och sociologi ända fram tills 1970-talet 

(O´Conner, 1992). Det viktigaste med den vuxna vänskapen är att den tillhandahåller möjligheter för 

positiva, trevliga och njutbara erfarenheter (O´Conner, 1992). Det är en viktig källa till lycka på grund av 

den lättsamma interaktionen dem emellan. I umgänget med vänner är människor oftast både nöjdare och 

gladare än när de umgås med partner och familj (O´Conner, 1992). Men det finns andra aspekter än glädje 

som gör att vi behöver vänner. Vänner hjälper varandra med att genomgå de förändringar livet kräver 

genom att finnas där och dela varandras rädslor, upplevelser, känslor och tankar (Rubin, 1987). Det är i 

dessa relationer individen får stöd att upprätthålla sitt vuxna jag.  

Vänskapsrelationer skiljer sig åt beroende på hur nära varandra personerna står, om de är bekanta, vänner, 

nära vänner eller bästa vänner. Relationens natur beror på ett antal egenskaper som ändras och 

intensifieras allt eftersom relationen utvecklas (Duck, 1999).   

Relationen till en bästa vän är speciell. Det är den vänskap som kan ge den största glädjen men även den 

största besvikelsen eftersom det är vänner som står närmast som kan såra allra mest., på grund av den 

känslomässiga närheten. Denna relation innehåller en högre grad av tillgivenhet, närhet, engagemang och 

gemenskap än andra vänskapsrelationer. Här finner man en typ av löfte, outtalade eller inte, om ömsesidig 

kärlek, omsorg, skydd, förståelse och varaktighet. Bästa vänner har makten att såra eller hjälpa varandra 

som andra vänner inte har. Det finns en önskan om att bli sedd och uppskattad för den egna 

personligheten samt om exklusivitet och följaktligen även svartsjuka (Rubin, 1987). 

 

4.1  Likhetens betydelse   

För att vänskap ska uppstå krävs ett första intresse. Detta bygger delvis på en upplevd likhet till den andre 

gällande personlighet, värderingar, attityder, övertygelser, behov och socialförmåga (Blieszner och Adams, 

1992). Likheten är det mest karaktäristiska för vänskap (Blieszner och Adams, 1992). En anledning till att 

likheten påverkar huruvida en människa intresserar sig för en annan beror främst på att människor som är 

lika i ålder, etnicitet och social status träffas och umgås (Duck, 1999). Dessutom har människor som är 

lika lättare att kommunicera eftersom de har samma grundtaganden. En upplevelse av likhet är också 

lugnande och uppmuntrande. Människor söker sig till andra med liknande värderingar eftersom de då 

bekräftar varandras tankevärld (Duck 1983). Desto större likhet två individer har desto lättare har de att 

kommunicera med varandra då de förstår innebörden av vad de säger till varandra (Blieszner och Adams, 

1992). Detta gör att diskussioner med en vän blir stöttande istället för destruktiv. Denna likhet resulterar 

även i få konflikter och meningsskiljaktigheter (Morry, 2005). Vänner som inte har en så nära relation har 
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ofta samma intresse medan deras värderingar skiljer sig åt lika mycket som främlingars (Blieszner och 

Adams, 1992). Men för att fortsätta utveckla en vänskap efter första intresset krävs likhet gällande attityder 

(Duck, 1983). Deras genensamma intressen utgör en möjlighet till att fortsätta utveckla relationen till ett 

djupare plan. Allt eftersom relationen utvecklas upptäcker vännerna fler och fler likheter mellan varandra 

(Morry, 2005). Desto mer nöjda människor är med sin vänskapsrelation desto mer likhet uppfattar de till 

personen. Vänner har en tendens att bli mer lika varandra ju längre de är vänner (Rubin, 1987). 

 

4.2  Kvinnlig vänskap   

Kvinnor definierar relationen till en vän som en kärleksfull, utvecklande relation som karaktäriseras av 

respekt, tillit, jämlikhet, engagemang och frihet (Blieszner och Adams, 1992). Män definierar också sin 

vänskap i termer som tillit och intimitet (Blieszner och Adams, 1992), men betonar vikten av 

gemensamma intressen och aktiviteter på ett annat sätt än vad kvinnor gör (Bagwell, 2005). Kvinnors 

vänskap kan beskrivas som ”ansikte mot ansikte” medan mäns vänskap mer kan beskrivas som ”sida vid 

sida” (O´Conner, 1992). Gardner menar att män baserar sin vänskap på att göra saker gemensamt medan 

kvinnlig vänskap har fokus på att vara tillsammans (Gardner, 2000). Kvinnor beskriver ett större djup i 

kommunikationen, mer känslomässigt engagemang och större känslomässigt fokus samt mer närhet och 

trygghet i sina vänskapsrelationer än vad män gör (Bagwell, 2005). Kvinnor uppfostras till att bli vana att 

dela med sig av sina känslor, tankar och idéer. Detta gör i sin tur att de mer naturligt skapar djupare 

relationer med sina vänner (Gardner, 2000). Deras förhållanden innehåller även en högre grad av 

beroende och sårbarhet, vilket innebär att den kvinnliga vänskapen är mera kostsam än den manliga, 

kvinnor ska vara tillgängliga för varandra då de behöver varandra.  Män avslöjar inte sina svagheter och 

misslyckanden på samma sätt som kvinnor gör för sina vänner, och blir därmed blir den manliga 

vänskapen mera känslomässigt skyddad (Seifert, 1997). Ytterligare en skillnad är att kvinnor föredrar 

vänner som de kan relatera till på flera olika sätt, medan män utvecklar olika relationer för deras olika 

behov (Blieszner och Adams, 1992). Den kvinnliga vänskapen fyller ett stort antal stödjande funktioner. 

Kvinnor hjälper varandra att klara av det vardagliga slitet och stärker varandras självförtroende (Orbach 

och Eichenbaum, 1989). De diskuterar problem och bekymmer med varandra och hjälper varandra rent 

praktiskt. Och man förväntas finnas där för varandra då det behövs (Duck, 1999). Att inte finnas där för 

varandra anses ovänligt och minskar känslan av en god relation. Inom den kvinnliga vänskapen finns 

utrymme att dela det allra innersta, erfarenheter, smärta och utmaningar. För många kvinnor är vänskapen 

en trygghet och ger en stabil grund i deras liv, och förhindrar känslor som ensamhet (Seifert, 1997).  

Kvinnor har väldigt svårt för att kritisera varandra eftersom de identifierar sig så pass mycket med 

varandra (Orbach och Eichenbaum, 1989). Detta förhållningssätt är unik just för de kvinnliga 

vänskapsrelationerna, en speciell symbiotisk bindning finns mellan parterna. Denna bindning hindrar 

parterna att till viss de helt kunna tala fritt om sina liv, tankar och åsikter, eftersom allt för stora skillnader 

hotar denna bindning. Den kvinnliga vänskapen har med andra ord inte bara positiva egenskaper. Den 

rymmer även negativa känslor som smärta, avund, ilska, sorg, skuld, konkurrens och svartsjuka. Det finns 
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dock ett starkt motstånd att tala högt om dessa känslor med vännen. Man ger sällan uttryck för ilska i en 

kvinnlig vänskapsrelation (Rubin, 1987). 

För unga kvinnor i 18-25 års ålder är ett vanligt sätt inför livets påfrestningar att prata och reflektera om 

det med andra. Detta blir deras främsta strategi för att hantera motgångar och svårigheter i livet. Detta 

beteende kan fylla flera olika funktioner. Dels ett sätt att söka en konstruktiv lösning, dels ett sätt att få 

perspektiv på problemet och se på sig själv genom den andres ögon. Men det kan även vara ett sätt att 

bara få ur sig problemet och bli lyssnad på utan att det leder till en dialog (Jacobsson, 2003).    
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5  Genusteori 

Genus är latin och kan översättas till slag, sort, släkte, kön. Genus betecknar ett slags socialt kön till 

skillnad från vårt biologiska kön som syftar till om vi biologiskt sett är man eller kvinna. Genus utgår till 

skillnad från det biologiska könet ifrån att kön är en social konstruktion, man görs till sitt kön mot 

bakgrunden av sitt biologiska kön. Människan är en kropp men samtidigt genompräglad av kultur 

(Hirdman, 2003).   

Viktigt att poängtera är att genus är något som vid första anblicken är väldigt fast, självklart och 

oföränderligt men på samma gång instabilt och flytande. Genus återskapas och omformas i en dynamisk 

och ständigt pågående och föränderlig process. Vad som anses som manligt och kvinnligt kan variera över 

tid och skilja sig åt beroende på kultur (Hirdman 2003, Haavind 2000). Mannen har varit den som i stor 

utsträckning ansets som ett överlägsnare släkte. Han har ofta förknippats med det kompletta, aktiva, starka 

men även för kultur, kontroll och förstånd vilket anses som bättre egenskaper. Kvinnan däremot har 

kopplats samman med svaghet, passivhet, det känslostyrda, hemmet, natur och kropp (Hirdman, 2003). 

 

Judith Butler är filosof vid University of California i Berkeley. Hennes feministiska texter har förändrat 

synen på genus, identitet och sexualitet (Gemzöe, 2005). Butler anser att genus inte bör tolkas som en 

stabil identitet, genus är snarare en bräcklig identitet som skapas i tiden och som bildas i ett yttre rum 

genom en rad stiliserade akter (Larsson, 1996). Dessa akter kommer jag att återkomma till senare i texten 

men innan det bör jag klargöra att Butler ifrågasätter den normativa heterosexualiteten.  Vilket förenklat 

innebär att det antas att alla människor är heterosexuella och det är det normala. Att man ser det som 

självklart att kvinnligt kopplas samman med feminin och manlig med maskulin är en sak som hon 

ifrågasätter (Butler i Larsson, 1996). Att kvinnligt och manligt upprätthålls med hjälp av idén om ett 

naturligt heterosexuellt begär kallar Butler den heterosexuella matrisen (Gemzöe, 2005). 

Vidare pratar Butler om performativitet. Hon menar att man med hjälp av handlingar och tal iscensätter 

och skapar en illusion om en inre och organiserad genuskärna. En illusion som bevarats diskurs ivt för att 

reglera sexualiteten inom heterosexualitetens obligatoriska ram.  

Hon nämner även antropologen Esther Newton som i Mother Camp: Female Impersonators in America 

förklarar begreppet drag:  

 

”På sin mest komplexa nivå är [drag] en dubbel omkastning som säger: utseendet är en ”illusion”. Dragen 

[Newtons egendomliga personifiering] säger: ”mitt yttre sken är kvinnligt, men mitt inre väsen [kroppen] 

är manligt”. Samtidigt symboliserar dragen den motsatta omkastningen: ”mitt yttre sken [min kropp, mitt 

genus] är manligt, men mitt inre väsen är kvinnligt” 

Butler i Lisbeth Larssons Feminismer  1996 s 171 
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Detta anser Butler fullständigt undergräver distinktionen mellan ett inre och yttre psykiskt rum och på ett 

effektivt sätt ”skojar” med den expressiva genusmodellen och dess föreställning om en sann 

genusidentitet (Butler i Larsson, 1996). 

Ett exempel på ovanstående kan vara att en man anses som manlig då han visar upp ett typiskt manligt 

kroppsspråk så som att sitta bredbent, kila sig i skrevet och spotta på gatan. Om den kvinna skulle uppvisa 

dessa handlingar/iscensättningar skulle hon bli utsatt för ett stort socialt tryck då det bryter mot 

föreställningen om hur en kvinna ska vara (Gemzöe, 2005).  

Men i vilken mening är då genus en akt? Liksom i andra rituella sociala draman kräver genusagerandet en 

föreställning som upprepas. Denna upprepning är på en och samma gång en förnyad iscensättning, och en 

förnyad upplevelse av en rad innebörder som redan är socialt etablerade. Och det är en rutinerad och 

ritualiserad form av legitimering. Vi är nu tillbaka till det jag tog i inledningen på detta kapitel, att genus är 

en bräcklig identitet som skapas i tiden. Om genus upprättas genom akter utan inre sammanhang kan man 

se genus som en konstruerad identitet. Om grunden till genusidentiteten är en stiliserad upprepning av 

akter genom tiden kommer det beständiga genusjaget visa sig bestå av upprepade akter som söker sig 

närmre idealet om en stabil grund för identiteten. Distinktionen mellan det expressiva, tanken om en fast 

genusidentitet, och performativa är avgörande. Om genusets egenskaper och handlingar är performativa 

finns det ingen tidigare existerande identitet att mäta handlingen mot. Det skulle alltså inte finnas några 

sanna eller falska, verkliga eller förvrängda genushandlingar (Butler, 1996). 
 

I Sverige är Yvonne Hirdman, professor vid Arbetslivsinstitutet och Historiska institutionen vid 

Stockholms universitet, framstående när det gäller genusforskningen. I hennes bok Genus- om dess 

föränderliga former (2001) skriver hon om hur genus skapats och hur de reproduceras genom historien. 

Hirdman lanserade 1988 begreppen genus och genussystem då hon ansåg att de var mer passande namn 

än könsroller och socialt kön. Könsroller ger, enligt henne, sken av att man fritt väljer vissa roller och 

sedan kan göra sig fria från dessa då det passar. Men så enkelt är det inte i ett samhälle där varje människa 

föds och växer upp i ett genussystem som redan definierat med vad som är manligt och vad som är 

kvinnligt. Från tidig ålder formas barn till flickor och pojkar utifrån den föreställning som finns om vad 

som är manligt och kvinnligt. Pojkar får leka med vissa leksaker och flickor med andra. Här börjar 

skillnaderna och de tas sedan som en inteckning för att det finns biologiska skillnader mellan kvinnor och 

män. Sedan fortsätter det med att pojkar förväntas spela hockey och flickor dansa balett och så vidare. 

Hirdman menar att kön är något man föds med men genus är något man formas till och att det är 

kulturen som till största del präglar oss mest och som gör att vi uttrycker manligt och kvinnligt.  

Enligt Yvonne Hirdman så föds varje människa in i genussystemet. Den manliga överordningen och den 

kvinnliga underordningen finns inbyggd i språket, tänkandet och i kulturen. Det är alltså inte meningsfullt 

att försöka hitta en orsak till den kvinnliga underordningen utan istället lägga fokus på att förstå och 

förändra de processer som både män och kvinnor ingår i. Det är dock en förutsättning för den manliga 

överordningen att män och kvinnor hålls isär, det finns en manlig och kvinnlig sfär som inte får blandas. 

Denna segregering är något som både män och kvinnor upprätthåller och det är det Hirdman kallar för 
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genuskontraktet. Detta är en viktigt kulturell ordning och man kan se det som ett kontrakt av olika 

skyldigheter som åligger män och kvinnor. Det finns så många djupt rotade föreställningar om hur 

kvinnor och män ska vara vilket gör det svårt att bryta mot stereotyperna (Hirdman).  
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6  Kritisk diskursanalys  

Jag har i min uppsats valt att göra en kritisk diskursanalys. Anledningen till detta val är att den kritiska 

diskursanalysen riktar sig mot de empiriska forskningsmetoderna, vilket passar mitt syfte väl då jag ska 

titta närmre på hur de kvinnliga vänskapsrelationerna framställs i serien Sex and the City. Ett möjligt 

område för diskursanalysen kan nämligen vara att se hur bestämda fenomen, maktordningar och 

världsbilder konstrueras i media (Winther Jörgensen & Philips, 1999).  

Diskursanalys har under de tio senaste året ökat i popularitet och utvecklats i olika inriktningar. I boken 

Diskursanalys som teori och metod (1999) beskriver författarna Marianne Winther Jörgensen och Louise 

Phillips tre olika inriktningar inom denna teorimetod; Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori, 

kritisk diskursanalys med Norman Fairclough i spetsen samt diskurspsykologi som bland annat baseras på 

Jonathan Potter och Margret Wetherells arbete. Det kan därför vara svårt att sätta någon enhetlig 

definition för vad diskursanalys är, eller vad ordet diskurs står för. Diskursanalys kan snarare ses som en 

rad tvärvetenskapliga och multidisciplinära ansatser som kan användas på många olika sociala områden i 

många typer av undersökningar. Att använda sig av diskursanalys innebär att teori och metod är 

sammanlänkade, och det är av stor vikt att förstå den teoretiska grunden för att förstå helheten och 

metoden (Winther Jörgensen & Philips, 1999).  

 

6.1  Diskurs enligt Fairclough 

Att diskurs är ett vagt och mångtydigt begrepp är forskare överens om (Bergström & Boréus, 2000, 

Haavind, 2000) Norman Fairclough (1995) diskursbegrepp har flera olika betydelser, bland annat 

beroende på om man använder ordet som abstrakt substantiv eller som ett räknebart substantiv. 

Dessutom använder han sig av två olika teoretiska definitioner när han försöker komma åt diskursens 

essens. Och ena sidan tar han en samhällsvetenskaplig definition i anspråk: diskurs är en social aktion och 

interaktion. Människor integrerar tillsammans i en verklig social situation. Och andra sidan hämtar han 

influenser från poststrukturalistiskt socialteori med Foucault i spetsen: en diskurs är en social konstruktion 

av verkligheten, en form av kunskap. Det som är unikt i hans sätt att resonera är inte hans splittrade 

ståndpunkt utan snarare att han försöker sammanföra dessa två olika definitioner och sammanföra dem 

till en gemensam. Han menar att båda definitionerna är viktiga eftersom dessa kompletterar varandra. Det 

språkvetenskapliga angreppssättet fokuserar på identiteter och relationer och kan kopplas samman med 

begreppet genre. Samt diskurs som räknebart substantiv, det vill säga diskurs som kategori, likställd genre, 

i en intertextuell analys av en text. (Fairclough, 1995,) 

Fairclough har en bakgrund inom språkvetenskapen, vilket tydligt kan ses i hans texter. Han menar att det 

är språket som utgör en diskurs (a.a.). Han menar att en diskurs inte är något oföränderligt eller något som 

verkar i en riktning, diskurs är en social praktik som både konstruerar den sociala världen och konstrueras 

av den. Detta väljer Fairclough att kalla ett dialektiskt förhållande. I och med detta så speglar inte bara 

diskursen ”verkligheten” den är med att forma och omforma den (Winther Jörgensen, Phillips, 1999)  
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6.2  Fairclough tredimensionella analysmodell 

 Fairclough har delat upp sin analysmodell i tre olika nivåer; text, diskursiv praktik och social praktik. I den 

innersta ramen väljer han att titta närmre på den text han ska arbeta med. Att analysera en text kan även 

inkludera visuella element så som foton och rörliga bilder. Det går alltså utmärkt att analysera ett TV-

program (Fairclough, 1995). Den mittersta ramen består av diskursiv praktik. De diskursiva praktikerna 

skapar sociala subjekt, världsbilder och sociala relationer. Diskursiv praktik innebär en produktion och 

konsumtion av tal och skrift. Man kan säga att den diskursiva praktiken är länken mellan textuell nivå och 

socialkulturell nivå. Här formar och formas texter av en social praktik. Inom denna nivå poängterar 

Fairclough vikten av att titta på intertextuella kedjor och diskursivitet. En text bygger alltid på andra texter, 

som i sin tur bygger på andra texter (Winther Jörgensen och Phillips, 1999). Den tredje och sista nivån 

består av socialkulturella praktiken. Här kopplar man ihop den kommunikativa händelsen med sociala och 

kulturella praktiker. Vilken ger en vidare kontext än i den diskursiva praktiken (Fairclough, 1995).   

 

6.3 Urval och tillvägagångssätt  

Att valet föll just på Sex and the City beror dels på att det är en av de få TV-serier som speglar ren och 

skär vänskap. Men även för att den främst är riktad mot den kvinnliga publiken och till största del handlar 

om kvinnliga relationer. Seriens fyra karaktärer har ingen annan anknytning till varandra än att de är 

vänner.  

Då jag valt att göra en kvalitativ studie hur Sex and The City framställer vänskapsrelationer mellan de 

kvinnliga karaktärerna har jag valt att koncentrera mig till ett mindre antal avsnitt. Jag har valt ut de fem 

första avsnitten i säsong ett, då jag tror att dessa presentera relationerna mellan karaktärerna tydligast.  

Jag har till en början tittat igenom avsnitten grundligt tills jag känt att jag kan avsnittet och inte riskerar att 

ryckas med i handlingen. Sedan har jag plockat ut de scener som jag har tyckt varit relevanta och 

intressanta för mitt syfte. Jag har sedan referat vad jag sett och hört och skrivit ner det i texten för att 

underlätta läsare att följa med i mitt resonemang.  

Det jag koncentrerat mig på i mitt analysarbete är vad som sägs och hur det sägs. Då såpoperor främst 

kretsar kring samtal, så även Sex and the City, har jag valt att enbart fokusera på det för att sedan sätta in 

det i sammanhang med det som tas upp i tidigare forskning. Främst har jag koncentrerat mig till samtal 

där alla fyra vänner deltar och helt uteslutit samtal mellan andra karaktärer.  
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7 Kvinnlig vänskap i Sex and the City  
7.1  Presentation av serien  

När TV-producenten Darren Star, känd för att skapat såpoperor som Beverly Hills 90210 och Melrose 

Place, bodde under en period i New York fastnade han för en krönika skriven av Candace Bushnell i 

tidningen The New York Observer vid namn Sex and the City. Krönikan kretsade kring vänskap, 

relationer och sex, huvudkaraktären Carrie Bradshaw var Candace Bushnells alter ego och hon 

inspirerades av sina och sin omgivnings upplevelser. Efter att Bushnell intervjuat Star om hans senaste 

projekt blev de vänner och Star bestämde sig för att för att göra en TV-serie baserad på krönikan. Han 

säger själv att det som tilltalade honom vad idén av en singelkvinna runt trettio som skriver om relationer 

och använder det som ett verktyg för självinsikt. Star ville skapa en komedi om sex ur en kvinnlig 

synpunkt, något som ännu inte existerade på TV. Han ville dock inte skapa en traditionell sitcom, det vill 

säga med live publik, inspelad i studio miljö, flerkameraproduktion och pålagda skratt. Han ville använda 

sig av en filmkamera och filma ute på olika befintliga platser. Star hade en vision att skapa en bro mellan 

de traditionella TV- serierna och filmens värld. Han visste att produktionsbolaget HBO intresserade sig 

för dessa format så han vände sig dit och blev ombedd att spela in ett pilotavsnitt. Den andra juni 1997 

spelades pilotavsnittet in som senare kom att bli det första avsnittet. Serien blev kategoriserad som sitcom 

men hade drag åt både såpopera och drama hållet. 

Huvudkaraktären Carrie Bradshaw, som spelades av skådespelaren Sarah Jessica Parker, berättar i boken 

Sex and the City kiss and tell (2002) att det som attraherade henne att ta rollen som Carrie var den öppna 

och intima vänskapen mellan fyra kvinnor, unikheten och vikten av denna vänskap. Den friska rösten från 

en specifik kvinna i en specifik stad. (Sohn, 2002) 

 

7.1.1  Presentation av karaktärer   

Carrie Bradshaw är tjejen som brinner för New York, hon skriver sin krönika och är seriens röst, hjärta 

och huvudkaraktär. Med sin intelligens, lojalitet, modemedvetenhet och stora hjärta göt att hon är den alla 

tjejer vill vara vän med och alla män drömmer om att ha som flickvän. Carrie söker efter den rätte mannen 

samtidigt som hon försöker stå på egna ben, detta har alltid varit seriens emotionella väg.  Hon ser inte ett 

bröllop som meningen med livet och förhållandet, tillskillnad från andra TV hjältinnor. Hennes stora 

hjärta lyser igenom i alla de annorlunda relationer hon hamnar i. Till exempel träffar hon en man som vill 

kissa på henne och hon tänker noga igenom sitt beslut eller när hon hjälper Natasha, hennes älskares 

blödande fru, in en i taxi för att säkert få henne till ett sjukhus.  

Oavsett hur Carries relationer med män har kommit och gått har hon alltid haft vännerna Miranda, 

Charlotte och Samantha vid sin sida. Som vän är hon stödjande, god lyssnare och sällan dömande, vilket 

gör att hennes nära kan anförtro sig till henne.    

Carrie är alltid på väg. Till sin starka person hoppas vi tittare på att hon ska hitta den man som är stark 

nog att bära henne (Sohn, 2002).  
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”A soul mate for the the woman who is the soul for the show” 

Sex and the City kiss and tell 

Amy Sohn 2002 sidan 19  

 

Miranda Hobbes representerar med hennes intelligens, pragmatism och djupa åskådning den sanna 

realisten som vi alla har inom oss. Hon är en Harvardutbildad advokat som är den första av de fyra 

väninnorna att peka ut de sexuella generaliseringar som vad killar och tjejer får och inte får göra. Hennes 

favoritämnen att diskutera när tjejerna träffas på deras favoritcafé är sexism, makt och fördömanden, hon 

drar sig sällan för att säga vad hon tycker.  

Knivskarp och festligt sarkastisk var hon den av de fyra väninnorna som var hårdast, tills hon mötte sin 

kärlek i serien, Steve Brady. Men innan hon insåg att han var hennes livs kärlek gjorde de slut två gånger. 

Under säsong fyra så dog Mirandas mamma vilket gjorde att hon öppnades upp och kunde acceptera sina 

vänners kärlek. Hon fick även veta att Steve hade testikelcancer och för att visa att han var lika sexig med 

en testikel som med två gav hon honom ett barmhärtighetsligg, vilket senare resulterade i deras son Brady. 

Men de fortsatte leva på skilda håll efter att ha spenderat hela säsong fem som singelmamma insåg hon att 

även en otraditionell familj är en familj. Miranda berättade för Carrie att hon var kär i Steve. Fastän hon 

hård och dömande har hon ett sött motvilligt leende som kryper fram när hon blir charmad. Och fastän 

det krävs mycket för att charma en kvinna av stål som Miranda slår det ändå ett mjukt och varmt hjärta 

under hennes hårda yttre. (Sohn, 2002) 

 

Charlotte York är ärlig, modig och har ett stort öppet hjärta. Men när det kommer till Charlotte kan folk 

ha delade meningar. Hon visar en väldigt traditionell synd på män med bröllop, förtroenden och löften. 

Antingen hyllar man henne eller också vill man kasta saker på TV:en.  

Hon ser alltid glaset halvfullt och vägrar att binda sig med någon mindre än hon förtjänar. På ett sätt 

verkar hennes krav omöjliga och fullständigt orealistiska, men å andra sidan är det vad varje kvinna 

förväntar sig och förtjänar; kärlek, stabilitet och tillgivenhet och en liten småsak kallad sex. 

Under de två första säsongerna kämpade Charlotte för att hitta en man att gifta sig med och som kunde 

leva upp till hennes fantasi som hon byggt upp för sig själv som liten flicka. Men i hennes kamp om att 

hitta ”Prince Charming” blev hon förhindrad om och om igen. Men i alla de misslyckade förhållanden 

med män hon inte trivdes med förlorade hon aldrig blicken från sin dröm.  Mitt i serien så träffade hon 

Dr Trey MacDougal som verkade vara allt hon letat efter. Men inte det, de skiljde sig direkt efter de gift 

sig. I och med skilsmässan träffade hon Harry Goldenblatt, en man som inte alls svarade upp till 

Charlottes förväntningar. Trots att hon sagt till honom att han inte ens var i närheten så attraktiv som hon 

var, som Charlotte själv sa i serien, friade han. (Sohn, 2002) 

 

Samantha Jones är en kvinna som oavsett man älskar eller hatar henne kan man inte ignorera henne. Hon 

är den vildaste av dessa fyra vänner. I serien säger hon själv att hon är en ”trisexual”, vilket betyder att hon 
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provar allting en gång. Hon är självförsörjande, till exempel sparkade hon sin assistent så hon kunde 

anställa en ny själv som hon även kunde ha sex med. Självbeskyddande och länge tyckte hon att 

monogami var en sjukdom som hon inte ville bli smittad av.  

Trots att Samantha hade en förkärlek till känslobefriat sex, träffade hon i varje säsong en älskare som hon 

kände lite extra för. Men i slutändan var det ändå något som gjorde att förhållandet tog slut. Men efter att 

blivit sårad i säsong fyra hittade Samantha sitt mjukare inre trots hennes tuffa yttre. Efter alla år hon levt 

för sex lärde sig Samantha att hon även ville ha kärlek. I början av den sista säsongen träffade hon Smith 

Jerrod, och Samantha insåg att det var skönt att ha en man omkring sig. När hon senare fick beskedet att 

hon drabbats av bröstcancer var det Smith som tog hand om henne, lika mycket som hennes väninnor. 

Plötsligt kom Samantha på sig själv att hålla Smith i handen och njuta av det (Sohn, 2002).    

 

7.2  Analys  

Jag kommer i följade kapitel presentera de delar jag funnit mest talande. Jag har valt att fokusera på de 

scener i serien då alla fyra vänner är med samtidigt. Oftast är det ett tillfälle per avsnitt, jag har valt att kalla 

det för huvudkonversation. Oftast är den tidigt i avsnittet och diskussionen sätter en slags mall för vad 

resterande avsnittet kommer att handla om. Givetvis kommer jag även, om det är av intresse för 

uppsatsen, ta med scener som är talande även om inte alla väninnorna medverkar. 

 

Efter att ha tittat igenom avsnitten märker jag att kvinnorna pratar och diskuterar oerhört mycket. Serien 

går ut på att dessa fyra väninnor pratar med varandra och då framförallt kring ämnet sex, relationer och 

män. För att kunna få struktur på de delar av deras diskussioner jag valt ut har jag sett det som en trappa. 

Grunden ligger i att kvinnorna pratar, för att sedan titta på vad de pratar om och slutligen titta på hur de 

pratar om det.  

 

7.2.1  Fem huvudkonversationer 

Det första vi får se av tjejerna tillsammans är på ett uteställe. Ett gäng ogifta kvinnliga vänner firar 

ytterligare en 30-någonting födelsedag. Det är Mirandas födelsedag de firar och diskussionen kretsar 

givetvis kring män.  

 

Samantha – Om du är en framgångsrik affärskvinna har du två val. Du kan dunka huvudet emot väggen 

över att du inte hittar en man eller du kan gå ut och ha sex precis som en man.   

Charlotte – Du menar med dildos.  

Samantha – Nej, jag menar utan känslor. Kommer ni ihåg den där snygga killen jag gick ut med vad var 

hans namn… Drew någonting.  

Alla – DREW!! 

Samantha – Efteråt kände jag ingenting. Hey Baby, måste dra. Och sen glömde jag helt och hållet bort 

honom.  
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Charlotte – Är du säkert att det inte var för att han inte ringde.  

Samantha – Sweetheart, detta är första gången kvinnor har lika mycket pengar och makt som män därför 

borde vi ha samma rätt att behandla dem som sexobjekt.  

Miranda – Män felar på båda sidor. De vill inte vara i ett förhållande men när du bara vill ha sex så kan de 

inte prestera som dem ska.  

Samantha – Det är då man dumpar dem.  

Carrie – Är vi verkligen så cyniska. Vad hände med romantiken?  

Charlotte – Ja! 

Samantha – Nej, vem behöver det? 

Miranda – Det var som den där killen jag träffade, Jeremiah, poeten. Sexet var fantastiskt men sen ville 

han läsa sina dikter för mig och gå ut och äta middag medan jag bara kände varför ens ta steget.  

Charlotte – Vad är det ni säger, att man ska ge upp kärleken? Det är ju sjukt. 

Carrie – Tro mig när den rätta killen kommer fram så ändrar ni två er. (syftar på Miranda och Samantha) 

Samantha – Den rätta killen är en illusion, börja leva livet.  

Carrie – Tror du det är möjligt det där med att ha sex som män? 

Samantha – Du glömmer ”the last Seduction” 

Miranda – Linda Fiorentino sätter på killen upp mot väggen… 

Charlotte – Jag hatade den filmen! 

Alla små skrattar och ler.  

Så slutar den första scenen där man för första gången får se tjejerna tillsammans.  

 

Eftersom det här är det allra första avsnittet vet jag som tittare egentligen ingenting om karaktärerna, deras 

relation eller vad serien kommer kretsa kring. Jag försöker först och främst lista ut varför det just är de här 

fyra kvinnorna som sitter tillsammans runt bordet. Jo, de är alla singelkvinnor. Eftersom Carrie är 

huvudpersonen är känslan om att det är hon som fört ihop dessa kvinnor självklar. Vidare in i deras 

samtal märker man att alla fyra har olika ståndpunkt, ingen tycker exakt likadant. I tidigare forskning 

skriver jag om vikten av likhet, ju djupare relation man har desto mer lika är/blir man. Men Sex and the 

City -vännerna är snarare lika i ålder, etnicitet och social status än värderingar och personlighet och därför 

kan de prata med varandra på ett öppet plan.  

 

I den här scenen diskuterar dem ett ämne som alla har en åsikt om men ingen tycker samma sak. 

Samantha driver konversation, jag märker att hon brinner för just detta ämne och vill att kvinnan ska bli 

starkare och våga ta för sig mera. Carrie lyssnar mera och slänger ut frågor och funderingar. Miranda står 

på ungefär samma ställe som Samantha i tanken. Hon tycker att män utnyttjar kvinnan. Charlotte är ju den 

av de fyra väninnorna som inte alls håller med om det som sägs. Hon är känslosam, den hopplösa 

romantikern och det märks. Att kvinnor ska ha känslolöst sex bara för att de kan är inte alls något för 

henne. Vännerna är i grund och botten relativt lika. De tycker alla fyra att kvinnor ska ta större plats och 

börja leva och bete sig som män. De är bara på olika nivåer. På så sätt förenas dem och kan diskutera utan 
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att få en allt för stor konflikt. Filmen som de nämner i slutet hjälper till att lätta upp stämningen. Trots att 

det är en allvarlig konversation de har känns stämningen lätt och de accepterar att alla tycker olika även 

om det förkommer lite små ”övertalningsförsök” 

Den här scenen kommer från det allra första avsnittet i TV-serien därför är det viktigt att för 

manusförfattare att tydligt visa vänskapen mellan karaktärerna och vad de har för personlighet. 

Födelsedagsscenen säger en hel del om både hur dem är individuellt och tillsammans. Jag märker att de är 

goda vänner, nästan som en familj. De finns för varandra i vått och torrt. Men någon djupare presentation 

om deras vänskap som hur de lärt känna varandra får man som tittare inte veta.   

Jag tycker att scenen påminner om hur jag själv pratar med mina vänner. Rent teoretiskt ska vänner vara 

lika till både sättet och tanken men i praktiken är jag osäker om det verkligen stämmer. 

 

Tjejerna käkar middag hemma i Carries lägenhet där en vild diskussion om modeller är i full fart: 

Miranda – Dom är dumma, lata och borde skjutas 

Samantha – Jag har varit ute med killar som säger att jag ser ut som en modell. Men jag arbetar för att 

försörja mig. Jag är en modell som valt den seriösa vägen.  

Miranda – Vad modeller får i jämförelse med vanliga tjejer är så orättvist det får mig att vilja spy.  

Samantha – Säg inte så, du är ju söt.  

Miranda – Vad spelar det för roll om man är söt i den här staden. Vad är söt jämfört med supermodell.  

 

Carries berättar röst: Det finns inget bättre ämne än supermodeller för att liva upp en grå torsdagskväll 

med fyra singelväninnor.  

 

Charlotte – De har den där dolda sexigheten. 

Miranda – Den är inte dold, den är varaktig.  

Samantha – Det är varaktighet i den bästa formen.  

Miranda – Jag vill bara veta när alla män gick ihop och bestämde sig för att bara försöka få till det med 

skelett med bröst.  

Charlotte – I vissa kulturer så anses tjocka kvinnor med mustasch som vackra.  

Samantha – Och så tittar du på mig när du säger det. 

Miranda – Vi får bara acceptera att vi lever i ett samhälle med omöjliga krav på kärlek.  

Carrie – Det är bara män som tror att de är möjliga.  

Miranda – Ja.  

Charlotte – Hur bra jag än känner om mig själv så när jag ser en bild på Kristy Turlington vill jag bara ge 

upp. 

Miranda – Jag vill bara binda fast henne och tvångsmata henne. Men det är skillnaden mellan dig och mig.  

Carrie – Vad pratar ni om. Titta på er två, ni är så vackra.  

Charlotte – Jag hatar mina lår.  
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Miranda – Kom igen…  

Charlotte – Jag kan inte ens öppna en tidining utan att tänka lår, lår, lår. 

Miranda – Jag tar dina lår och höjer med min haka. 

Carrie – Jag tar din haka och höjer med mmm (pekar på sin näsa) 

Alla tittar på Samantha och förväntar sig höra vad hon är missnöjd med… 

Samantha – Vadå?! 

Carrie – Kom igen.  

Samantha – Hej, jag råkar se ut som jag gör.  

Miranda – Det borde du, du betalade ju för det.  

Samantha – Det där fråntar jag mig. Jag tror inte på plastikoperationer, inte än. 

Carrie – Jag tycker det är fascinerande att fyra vackra kvinnor av kött och blod kan påverkas av någon 

overklig fantasi…  

Carrie tar upp en tidning och håller upp – Är detta lockande? 

Charlotte – Jag hatar mina lår.  

Miranda – Kan någon skicka kycklingen?  

Samantha – Jag har faktiskt den klänningen (pekar på tidningsomslaget)   

 

Detta avsnitt handlar om killar som bara går ut med modeller, vilket självklart betyder att väninnorna 

pratar om modeller. Samtalet börjar lekfullt och lättsamt. Men man märker på Mirandas tonläge att hon 

inte gillar modeller. Samantha däremot visar än en gång upp sin goda självkänsla genom att konstatera att 

hon ser ut som en supermodell men har valt att ta ett riktigt jobb. Tjejerna skrattar men jag märker att 

Miranda fortfarande är upprörd. Längre in i diskussionen så får jag en känsla av att Miranda inte är bitter 

på modellerna utan männen som väljer att endast gå ut med modeller. Jag tycker att samtalet håller sig på 

en ganska flickig nivå där de pratar om sina missnöjda kroppsdelar och stöttar varandra genom att säga att 

de är vackra. Man märker på de andra att de blir lite trötta på Samantha som nöjd med sin kropp och 

Miranda ger henne en lätt pik. Men konversationen hålls hela tiden på ett plan när alla verkar bekväma. De 

vet vart de har varandra och vem som tål att höra vad. Och skrattet finns alltid nära till hands även om de 

pratar om en relativt allvarlig sak.   

Den här diskussionen slutar inte alls likadant som den förra jag beskrev. I den förra konversatioen så var 

de till stor del eniga då scenen var slut medan denna mera dör ut. De kommer inte längre i sin diskussion 

och istället för att försöka övertala varandra att tycka likadant ger dem upp. Även om de i grund och 

botten tycker samma sak, att modeller har gjort så att män satt upp orimliga krav på hur de vill att kvinnor 

ska vara. Men de uttrycker det på olika sätt och låter dessutom sin rollpersonlighet spegla vad de tycker är 

hemskt och varför. Exempelvis låter sig Charlotte, som är den svagare och mest sköra av kvinnorna, 

påverkas sig mest. Hennes motsats Samantha däremot, som tycker otroligt bra om sig själv och har väldigt 

bra självförtroende, inte påverkas alls utan anser att hon är precis lika snygg som en supermodell. I 

slutändan av diskussionen dör den ut och alla har fått säga sin mening.    
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Tjejerna möts på en restaurang över lunch efter Carries avbrutna och misslyckade helg hos sin gifta 

väninnas hus i Hamptons. Hon fick åka hem direkt efter att av misstag sett väninnans man utan 

kalsonger i hallen.  

 

Charlotte – Jag är förvirrad. Varför gjorde han så, ville han ha sex med dig? 

Carrie – Jag vet inte. Det kändes inte så. 

Samantha – Han kanske bara ville visa upp den, som en apor… Så hur stor var den?  

Servitrisen på restaurangen kommer fram till Carrie med en stor pepparkvarn och erbjuder henne färsk 

peppar. Alla tjejer tittar på Carrie som nickar mot kvarnen.  

Carrie – Ja, tack.  

Servitrisen går till Samantha och frågor henne om hon vill ha färsk peppar. 

Samantha – Åå, ja. Jag tror alla runt det här bordet vill ha lite färsk peppar. 

Servitrisen ser oförstående ut och tjejerna ler och tittar efter han när han går bort från deras bord.  

Carrie – Jag sa till henne att jag inte kunde förstå varför hon blev så upprörd och då sa hon att jag inte 

kunde förstå det eftersom jag var singel.  

Miranda – Så vadå? Singelkvinnor åker till sina gifta väninnors strandhus för att titta på deras väninnors 

mäns kukar?  

Charlotte – Hur bra vän var hon?  

Miranda – Men vad är skillnaden, när en vän gifter sig blir de gifta och vi fiender.  

Carries berättarröst: Som den enda singelkvinna på advokatbyrån Miranda arbetade på hade hon funderat 

mycket på just detta ämne.  

Samantha – Gifta kvinnor ser oss som ett hot för att vi kan ha sex var som helst, när som helst och med 

vem som helst.  

Carrie – Kan vi?  

Samantha – Och dem är rädda för att vi ska ha det när som helst, var som helst med deras män.  

Charlotte – Jag skulle aldrig ha sex med en gift man. 

Samantha – Och vad gör dig så säker på att du inte har det? Vigselringar går att ta av. Det är bara att inse 

att det inte går att lita på oss singelkvinnor.  

Charlotte – Nej, alla gifta kvinnor är inte så. 

Carries berättarröst: Charlotte behandlade giftemål som en fin klubb som hon hoppades på att få bli 

medlem i snart. 

Miranda – Det är sant, de som inte är rädda för oss tycker synd om oss.  

Charlotte – Det är inte sant.  

Miranda – Säg inte att du inte fått den där jag tycker synd om dig blicken. 

Carrie – Jag hatar dem! 
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Charlotte – Okej, det har jag. Jag hatar när man är den enda singel på en middag och alla tittar på en som 

om man vore en 

Carrie – förlorare.  

Samantha – Horor 

Miranda – Precis. Gifta människor är fienderna. 

 

Det är så här man ser tjejerna mestadels i serien, ute på en restaurang eller på krogen med ett hett ämne 

som diskussions grund. I denna sekvens tycker jag man kan referera mycket till verkligheten. Denna 

diskussion skulle lika väl kunna höras på caféet nere på stan. Kanske känner jag igen mig för att detta är 

vad kvinnlig vänskap går ut på. I tidigare forskning skrev jag i kapitlet kvinnlig vänskap om hur kvinnor 

uppfostras till att hjälpa varandra och dela med sig av känslor och tankar. Kvinnor förväntas finns där för 

varandra och diskutera problem och bekymmer. Vilket är precis vad vännerna i Sex and the City gör i den 

här scenen. Carrie har ett dilemma som hennes närmsta vänner hjälper henne att på sätt och vis reda ut 

genom att prata om det. Jag tycker att de här talar ganska rått om giftemål och det märks tydligt att de ser 

deras gifta vänner som fiender även fast de påstår att de är de gifta som ser dem som fiender. Charlotte, 

som längtar efter ett äktenskap, är till en början inte lika enig som de andra om att de som är i ett 

äktenskap ser ner på singlar men inser snart att de andra har rätt. De får här fram männen som de skyldiga 

till att gifta kvinnor ser singelkvinnorna som ett hot mot deras äktenskap.  

Här befinner dem sig i samma situation som singelkvinnor och tycker samma sak. Detta är den första 

konversation hittills som slutar med att de tycker lika. Kanske för att det är just inom detta ämne dem 

förenas – som singlar.  

 

Carrie ska just iväg på en dejt med Mr Big och håller på att fixa till det sista innan hon ska iväg då 

telefonen ringer. 

 

Carrie – Vem detta än är så har jag inte tid att prata, jag är sen till en drinkgrej.  

Charlotte – Jag behöver bara 5 minuter. Jag ska träffa Ryan senare och jag vet inte vad jag ska göra. 

Carrie – Med vad?  

Charlotte – Ja, igår kväll så gick vi på 2a Avenue efter bion och vi passerade just…  

Carrie – 4 minuter Charlotte! 

Charlotte – Jag kan inte bara slänga ur mig vad han sa, det är generande!  

Carrie – Vad? Vad var det den perfekte pojkvännen sa?  

Det blir helt tyst…  

Carrie – Möt mig utanför din port om tio minuter. 

I taxin.  

Carrie – Ord kan vara luriga. Säg exakt vad han sa. 
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Charlotte – Vi har setts ett par veckor nu och jag gillar dig verkligen och imorgon efter middag vill jag att 

vi ska ha analsex.  

Carrie- Okej, nästa stop blir 62 Madison.  

Charlotte – 62 Madison? 

Carrie – Vi plockar upp Miranda.  

Charlotte – Nej, Carrie nej.  

Carrie – Okej sen hämtar vi Samantha. Du behöver allt kvinnligt stöd du kan få. Och jag är sen till en 

drinkgrej med Mr Big.  

Charlotte – Ååå, Carrie det är ju bra!  

Även i Charlottes för tillfället mörka sinnesstånd så är hon en dejt-optimist.  

 

Nu har även Miranda kommit in i taxin: 

Miranda – Allting beror på hur mycket du tycker om honom. 

Charlotte – Mycket!  

Miranda – Träffas ett tag tills någon annan bättre dyker upp eller kan du tänka dig att gifta dig med den 

här mannen? 

Charlotte – Jag vet inte, jag är inte säker.  

Miranda – Då är det bäst att du bestämmer dig, ganska snart. 

Charlotte – Du skrämmer mig.  

Carrie – Skräm henne inte!  

Miranda – Det handlar om kontroll. Tar han dig där bak så kommer det att ske ett maktbyte. Antingen har 

du överhanden eller så har han den. Det finns de som anser att den som har snoppen har makten...  

(Taxichauffören tittar bak på tjejerna) 

Miranda – Hallå där, du kör!  

Frågan är om han får ta dig där bak kommer han respekterar dig mer eller mindre. 

Taxichaufför – No smoking 

Carrie – Vi pratar om analsex, en cigarett är på sin plats. 

 

Samantha som även hon nu är upplockad av taxin:  

Fram eller bak, vad spelar det för roll. Ett hål är ett hål. 

Miranda – Kan jag få citera dig?  

Samantha – Var inte så dömande. Du skulle också behöva bli tagen i baken.  

Charlotte – Jag är inget hål!  

Samantha – Allt jag säger är att detta är en fysisk upplevelse som kroppen är designad för att uppleva. Och 

ps. det är fantastiskt.  

Charlotte – Vad pratar du om, jag gick på Smith. 

Samantha – Det enda jag säger är att med rätt man och rätt glidmedel… 
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Alla tjejer utom Charlotte skrattar. Taxibilen kör på något så de alla hoppar till.  

Charlotte – Vad var det?  

De andra – En försmak!  

 

Tjejerna som alltid ställer upp för varandra. Även detta har jag skrivit om i tidigare forskning. I kvinnors 

nära relationer förväntas de finnas där när någon i vänskapskretsen behöver hjälp och stöd. Det visas i 

öppningen i scenen hur stressad Carrie är, det syns när hon plockar ihop de sista i sin väska och att kläder 

ligger slängda runt om i rummet. Men trots att hon är sen löser hon det genom att plocka upp vännerna i 

taxin och sammanföra Charlotte med de andra väninnorna.  

Detta samtal delas upp och de olika karaktärerna får i tur och ordning tala om vad de tycker om tänker 

kring ämnet, vilket gör att deras ståndpunkt tydligt kan ses. Det visas vem som är svagast, självsäkrast och 

mest kritisk. Carrie tar en slags moderator roll och driver diskussionen framåt men håller oftast på den 

som ”ligger underst” i detta fall Charlotte. När Miranda kommer in i bilen pratar hon mycket om makt 

och att så länge man inte förlorar sin makt position är det okej att göra nästan vad som helst. Samantha 

pratar mera om njutning och att man ska utnyttja kroppen och dess möjligheter och inte tänka så mycket. 

Det märks att kvinnorna har en väldigt nära relation. De finns där för varandra och lyssnar till vad var och 

en har att säga och även om det är en allvarlig situation, i detta fall för Charlotte, så tar dem relativt 

lättsamt.  

 

Carrie har bjudit in tjejerna på pokerkväll 

Samantha – Kvinnor har rätt att göra vad som helst för att åstadkomma makt. 

Miranda – Ligga med dem? 

Samantha – Inte om man inte behöver det för att lyckas.  

Charlotte – Men det är ju exploatering. 

 

Carries berättarröst: Lördagskväll, och i syfte till att spara pengar och kanske tjäna några så bjöd jag in 

tjwejerna på poker. 

 

Miranda – Jag satsar två.  

Carrie – Jag är med för tre. Så du menar att kvinnor får använda sin sexualitet hur som helst för att få som 

dem vill men män får inte dra nytta av det?  

Samantha – Nej, jag säger bara att män och kvinnor är lika exploaterade.  

Miranda – Jag lägger mig. 

Charlotte – Vad skulle du säga om någon gav dig fördelar för att du är charmig. 

Miranda – Charmig?  

Samantha – Det här måste jag höra! 

Charlotte – För några dagar sedan så kom Evan Morgan, en erkänd konstnär, in på galleriet.  
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Carries berättarröst: Han gjorde sin årliga pilgrimsfärd in till Manhattan för att titta på vad som vart 

nytt och fräscht på marknaden. Och han fann det.  Charlotte. Det tog inte många minuter fören han 

bjöd in henne till hans gård för att titta på hans senaste målningar. 

 

Charlotte – Att få visa hans konst på mitt galleri skulle ju vara så stort. Men tänk om han… ja ni vet vad.  

Carrie – Hålla i penseln. 

Miranda – Om han föreslår det ni säger nu så ring mig så stämmer vi skiten ur honom. Det är den enda 

rätta vägen för att få makt istället för sex.  

Samantha – Jag tror inte mina öron!  

Det ringer på dörren. 

Miranda – Det är Skipper. Jag sa att jag skulle vara här och han insisterade på att hämta mig. Men han 

skulle inte ha vart här förens 23.00. 

Carrie – Åå, han är som en söt liten sälunge.   

Miranda – Som man ibland vill klubba.  

Öppnar dörren: Du skulle inte ha varit här förens om en timme.  

Skipper – Jag kan vänta i korridoren.  

Carrie – Nej, Skipper kom in!  

Miranda – Det är okej. Jag ska gå nu, ni har ändå slagit ut mig. God natt, och Charlotte håll mig 

uppdaterad!  

 

Här kommer det fram, diskussionen om makten. Tjejerna i serien pratar mycket om makt och hur de ska 

åstadkomma samma makt som männen har. Makt är ett ämne som står Miranda nära, hon anser att 

kvinnor kan få makt utan att ta till sex eller andra sexuella knep. Något som Samantha inte riktigt kan 

förstå. Till en början etableras till största delen vart just Miranda och Samantha står. Charlotte känner sig 

mest utsatt och Carries ståndpunkt visas inte så tydligt. Det är en ganska vild diskussion och i början 

kunde man se hur Miranda och Samantha irriterade sig på varandras åsikter. De pratar om ämnet makt 

som om det är något de ska införskaffa. Men i slutet av scenen när Skipper kommer för att hämta Miranda 

ser man dock att kvinnorna har överhanden. Det svänger lite i detta samtal, enda stunden är det en lättsam 

konversation för att sedan gå över till en allvarlig diskussion. Det som egentligen sägs är att kvinnor har 

rätt till makt men det råder skiljda meningar om hur man ska gå till väga för att få den. I slutändan märker 

jag dock att kvinnorna har relativt stor makt, i alla fall Miranda i jämförelse med Skipper.  

Även i scenen jag beskrev ovan är det tal om hur kvinnor ska ta makten från mannen eller i alla fall uppnå 

samma nivå. Som jag skrev i kapitlet om genusteori är den manliga överordningen och den kvinnliga 

underordningen inbyggd i språket, tänkandet och i kulturen. Kanske vill serien uppmärksamma detta 

genom att låta kvinnorna vara väldigt självständiga och ha makt medan se samtidigt pratar mycket kring 

ämnet.  
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7.2.2  Vad för dem samman? 

Som jag skrev inledningsvis i analyskapitlet visar väninnorna sin gemenskap genom att prata med 

varandra. Sedan utifrån vad de pratar om och hur de pratar om det kan man se hur just Sex and the City 

speglar kvinnlig vänskap. Självklart är det som jag ser det flera andra grundläggande bitar som gör att de 

pratar med varandra. Bland annat att de är singlar, eftersom diskussionerna ständigt kretas kring just 

relationer i olika former.   

Alla de konversationer jag tagit upp här ovan visar på hur kvinnorna umgås genom pratet. Framför allt ser 

man prov på det i samtalet på restaurangen då Carrie sett hennes gifta väninnas snopp. Här förenas de 

fyra väninnorna, de kan alla känna igen sig i diskussionen eftersom de alla fyra är singlar och känner 

samma sak inför gifta kvinnor. Oftast då kvinnorna träffas kretsar deras samtal kring ett problem. Ett 

annat exempel är då Carrie under en dag dejtat en fransman och på morgonen efter då hon vaknar på 

hotellrummet är han borta men lämnat ett brev och 1000 dollar. Genast bjuder hon in sina vänner 

Miranda och Samantha på roomservicefrukost så de kan prata igenom vad som hänt. Eftersom de alla tre 

är så pass olika har de självklar olika infallsvinklar på det hela. Samantha tycker att det är helt rätt att 

utnyttja sin kropp för pengar och anser att har man pengar har man makt, strunt samma vart ifrån 

pengarna kommer ifrån. Denna åsikt får självklart Miranda att gå i taket. Hon, som är advokat, tycker 

självklart att man ska stå upp som kvinna. Att man ska dra nytta av sin kvinnokropp är ju exakt det män 

anser att kvinnor gör och det är ju en bild som kvinnor jobbar på att få bort. Även om de här anser olika 

saker så umgås de ju i samtalet. De är just denna händelse som gör att de träffas – förenas.  

Ett annat exempel på hur de kan umgås utan att ett problem är i fokus är då de är bjudna på 

inflyttningsfest till en kille Carrie träffar. När de kommer till festen inser de att alla andra gäster där är gifta 

par. Tjejerna sticker ut på flera sätt, de har färgade kläder, de är singlar och framför allt utgör de ett hot för 

de gifta kvinnorna. Detta gäller dock inte Carrie, som är där för att hon dejtar festens värd, hon utgör 

alltså inget hot. Jag märker att Charlotte inte tar lika illa vid sig som Samantha att det endast är gifta par på 

festen. Och trots att Carrie egentligen inte är en del av singlarna just på denna fest så sympatiserar hon 

med sina vänner och de håller ihop genom hela kvällen.  

Oavsett vad de pratar om och vad som sägs så umgås de genom samtalet. Och det är samtalen som 

symboliserar deras vänskap.  

 

7.2.3  Hur framställs den kvinnliga vänskapen?  

Den kvinnliga vänskapen höjs upp. De är så här varje kvinna vill att deras relationer ska vara. Träffas över 

lyxiga långa luncher, dyra shoppingrundor, besök på alla innekrogar och dagen efter brunch på kaféet runt 

hörnet och så där fortsätter det varje dag. Samtidigt som karaktärerna har en relativ verklig situation med 

ett arbete, dåliga relationer och räkningar som aldrig har råd att betalas spetsas det till med det där lilla 

extra som sätter guldkant på vardagen. De verkar trots allt aldrig riktigt arbeta och trots att de inte betalar 

räkningarna har de råd att köpa 5000 kronor dyra skor och gå ut på krogen och dricka drinkar. Kanske är 
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det därför serien blivit så populär bland världens alla kvinnor, vi kan drömma och njuta av det ljuva livet 

genom karaktärerna.  

Även om man inte riktigt kan se Sex and the City-vänskapen i verkligheten finns det vissa drag av det som 

jag nämnde i kapitlet kvinnlig vänskap. De stödjer och finns där för varandra. Framför allt finns 

karaktären Carrie med i detta. Sällan ser man någon av de andra tre vännerna umgås utan henne. Då jag 

tittat igenom de fem avsnitten jag valt ut har jag hittat några exempel på hur jag tycker de visar den 

kvinnliga vänskapen. Ett ganska tydligt som man även kan känna igen från det riktiga livet är då Carrie 

väntar på sin dejt Mr Big på en klubb för att ta en drink. Eftersom Mr Big inte dyker upp beslutar hon för 

att ringa sin telefonsvarare för att höra om han lämnat något meddelande. Efter att ha lyssnat av 

meddelandet som säger att han inte hinner komma ber hon Miranda att lyssna för att se om hon kan lista 

ut om han inte hinner träffa henne som en dejt eller som vän. Carrie anser att man ibland behöver en 

annan åsikt när det gäller män. Men efteråt känner hon sig ändå patetisk som frågade Miranda om hon 

kunde höra på Mr Big´s röst om han kanske gillade henne. Men ändå gjorde hon det, alltså känner hon sig 

trygg med henne och kan därmed fråga vad som helst. Detta är enligt mig ett tecken på den typiskt 

kvinnliga vänskapen.  

Sedan tycker jag att man kan se drag till det jag skrivit om kvinnlig vänskap i tidigare forskning i alla de 

fem konversationer. Oftast stöttar de varandra i de problem de har och de ger ett ansikte åt hur kvinnor 

umgås ansikte mot ansikte.    

 

7.2.4  Manligt och kvinnligt  

Egentligen hade jag inte tänkt titta på relationen mellan männen och kvinnorna i serien. Men det är en så 

pass stor del av Sex and the city att jag nästan inte kan undvika det. Däremot har jag inte tittat på hur 

männen behandlas eller bemöts utan enbart hur kvinnornas vänskap framställs och hur karaktärerna ser 

på manligt och kvinnligt.   

Relationen de har till varandra ser jag som typiskt kvinnlig då de shoppar och dricker rosa drinkar, men 

samtidigt vill de ge en bild av att dem lever ett liv där de kämpar emot det manliga och kvinnliga. Ofta 

handlar det om att de ska ha sex som män eller bete sig som män, vilket ofta betyder att de ska vara mer 

känslokalla eller göra saker för egen vinning och inte för att hjälpa andra. Deras konversationer kan vara 

aningen grabbiga, eller i alla fall inte följa den mall som finns om hur kvinnor får och inte får uttrycka sig. 

De kan i ena sekunden vara oerhört kvinnliga för att sedan tala rått kring män och sex. En scen där man 

ser prov på detta är den allra första jag tar upp, födelsedagsscenen. Där börjar samtalet lätt för att senare 

slutat ganska grovt. Eftersom Samantha är den av de fyra karaktärerna som är mest frispråkig i sällskapet 

så är det givetvis hon som pratar mest rått och öppet kring ämnet sex. Ett exempel är när hon efter en 

sömnlös natt med konstant sex med en 20åring ringer till Carrie för att berätta alla sexdetaljer. Charlotte 

blir hennes motsats och framställs som en ganska pryd tjej och kanske därmed ses som mera kvinnlig. 

Ofta när de pratar råare kring sex blir Charlotte förnärmad och håller inte alls med. Hon är till exempel 

helt emot att ha sex som en man som de pratar om i första avsnittet. För att sedan i vissa fall visa för 
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tittaren att även hon kan tänja sina gränser. I ett avsnitt vill en erkänd konstnär måla av hennes vagina, 

vilket hon förvånansvärt ställer upp på.  Där tar hon ett steg och bemöter sina något mera kontroversiella 

väninnor.  Carrie och Miranda står mitt emellan dessa två och pendlar mera mellan att vara traditionellt 

kvinnlig och den mera grabbiga attityden.  

Jag tycker även att kvinnorna identifieras genom männen de möter och inleder relationer med. Eftersom 

serien kretsar kring sex och kärlek får jag till stor del reda på hur kvinnorna ser på just sex och kärlek i de 

relationer eller sexuella kontakter de har.  

Men jag anser att kvinnorna varken ges en överdrivligt manlig/grabbig roll eller en överdriven kvinnlig 

sida. Däremot förstärks de drag som finns hos kvinnor. 

 

 

8  Diskussion 

När jag påbörjade mitt skrivande vad jag fast besluten att Sex and the City-kvinnornas vänskap var unik på 

det sätt att de skiljde sig så oerhört ifrån varandra. Men denna tanke har i takt med arbetets gång ändrats. 

Jag tänkte i denna diskussion ge igenom de olika bitar jag skrivit och hur mina tankar har gått under 

processen.  

 

Jag anser att Sex and the City är en traditionell såpopera som hämtat lite inspiration från filmens värld, inte 

bara i själva sättet att producera serien. Även om mycket skiljer sig från hur en traditionell såpa är 

uppbyggd finns det många likheter och jag tycker det märks att serien har sin grund i såpan. Händelserna 

byggs upp kring samtal. Kanske inte på samma sätt som i Days Of Our Lives men det pratas ändå, skulle 

jag vilja påstå, till 90%. Även de återkommande karaktärerna som man möter i alla traditionella såpoperor 

finns med här. De dyker dock upp i olika former och hos olika personer. Samt att de riktar sig mot en 

kvinnlig publik, vilket märks i de ämnen som tas upp och männen och kvinnorna speglas utifrån ett 

kvinnligt perspektiv. För mig var det självklart då jag började på denna uppsats att människan påverkas av 

det den ser, därför valde jag bort att titta närmre på hur kvinnor påverkas, eller om de överhuvudtaget 

gjorde det. Jag ville se hur Sex and the City använde sina karaktärer för spegla vänskap. Genom att titta 

närmre på det som fanns skrivit kring vänskap och då framför allt kvinnlig vänskap gav förståelse för hur 

vänskapen fungerar. 

Sex and the City-karaktärerna skapar en känsla av att de är en familj. Tittaren får inte veta något om deras 

bakgrund och det ges en känsla av att de känt varandra en längre tid. Dock får jag den känslan att de 

träffats i New York och inte är barndomsvänner, då de aldrig nämner deras barndom. Jag skrev 

inledningsvis i kapitlet vänskap om hur vänskap är en viktig källa till lycka och att man oftast är nöjdare 

tillsammans med sina vänner än med familj eller partner. I de avsnitt jag analyserat är ingen av vännerna i 

en fast relation men i tillfälliga relationer, eller vad man ska kalla det, märks det att de tyr sig till varandra 

för att få råd och stöd. De hjälper varandra att upprätthåll sitt vuxna jag och gå igenom de förändringar 

som livet kräver.  
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När jag började min studie kände jag att Sex and the City fokuserar till väldigt stor del att kvinnorna är 

olika. Till exempel kommer de bland annat från olika områden av New York och har olika men välbetalda 

arbeten. Men framför allt har de väldigt olika personligheter vilket speglas i klädstil, inredning, vilka män 

de väljer och vad de prioriterar för förhållande. Dessa olikheter speglas framför allt i deras samtal. Om 

inte olikheterna funnits där så hade seriens handling blivit platt och händelselös. Det är karaktärernas 

olikheter som driver samtalet mellan dem vidare och som utgör grunden för det som Carrie sedan skriver 

om i sin krönika.  

Men trots att serien fokuserar på att kvinnorna är så olika måste det finnas något där som för dem 

samman. Som jag skrev i tidigare forskning är likheten det karaktäristiska för vänskapen och för att 

vänskap ska uppstå krävs liknande attityder. Hur Sex and the City-vännerna blev just vänner förtäljer inte 

historien. Det enda jag kan se är hur den visas i dessa fem avsnitt.  

Om man som vänner har samma grundtaganden blir det lättare att kommunicera med varandra och en 

upplevd likhet gör diskussionen lugnade och är uppmuntrande. Är vännerna lika bekräftar detta varandras 

tankevärld och samtalet blir stöttande istället för destruktivt. Men i serien kan man se att dessa fyra vänner 

är väldigt säkra och trygga i sig själva och sina åsikter trots att de ofta har skilda åsikter. Med andra ord är 

de ganska öppensinnade. Om man tittar på de fem konversationer jag skrev ner slutar de ofta med att de 

acceptera olikheten och går vidare.     

De här fyra vännerna är ju varken lika till personligheten eller i deras attityder. Däremot är de lika i ålder, 

etnicitet och oftast civilstånd. Men den största likheten är jakten på den sanna kärleken. Alla fyra kvinnor 

söker efter den rätte mannen, dock på olika sätt och med olika krav. Och i denna jakt finns de där för att 

stötta varandra när de går på problem, blir sårade eller när allting bara är jobbigt eller att dela glädjen. Med 

hjälp av detta ämne går det finna allting som är karaktäristiskt vänskapen och därmed kan man säga att de 

förenas genom att de alla söker efter den rätte mannen.  

Att den kvinnliga vänskapen är unik har jag skrivit om i tidigare forskning, men är den även unik i Sex and 

the City? Självklart! Här visas allt det som den kvinnliga vänskapen går ut på. De ställer upp för varandra, 

till exempel då Carrie är försenad till en dejt men ändå plockar upp Charlotte för att stötta henne i hennes 

dilemma om att ha analsex eller inte. Att ställa upp för varandra och att finnas till när det behövs har jag 

förstått som grunden i kvinnlig vänskap. Till stor del består den även av att prata om känslor och dela med 

sig av sina problem, vilket är grunden i hela serien. Det enda tjejerna egentligen gör är att älta sina 

bekymmer och vända och vrida på problemen tills de finner en lösning. Detta skapar ett djup i relationen 

och gör den mer sårbar. Vänskapen för kvinnor är en stabil grund och dämpar känslan av ensamhet. Detta 

tycker jag visas mycket i serien, kvinnorna gör allting tillsammans. Jag får en känsla av att de sällan är ifrån 

varandra. De äter frukost, lunch och middag tillsammans, går på krogöppningar var och varannan kväll. 

Men det mest karaktäristiska för deras vänskap för mig som TV-tittare är att de varje dag verkar träffas 

och gå igenom vad som hänt och vad som planeras göras den dagen. Det är något som jag personligen 

med mina vänner försökt att göra men det är ohållbart då vi har arbeten på olika tider med mera. Men här 

i serien är det möjligt, det så många tjejgäng vill kunna göra.  
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Även om de kan framställas som typiskt kvinnliga anser i alla fall jag att de ibland även har ett relativt 

grabbigt sätt att prata om saker och ting. Om jag ser till det som jag tagit upp i kapitlet genusteori ser jag 

det på två sätt. Dels är deras kvinnliga sida något överdriven. De följer mönstret om hur den kvinnliga 

vänskapen ser ut men jag anser dock att de till stor del inte följer mönstret om hur man beskriver kvinnors 

genus. De framställs som starka kvinnor, och självklart finns det i samhället men i den litteratur jag hittat 

beskrivs kvinnan som svag, passiv som kopplats ihop med det känslostyrda, hemmet, natur och kropp. 

För mig känns det som att Sex and the City vill visa en ny sida av kvinnan. Jag tror inte att det är ovanligt 

att kvinnor pratar på detta sätt som visas i serien. Däremot är det inga kvinnor visar eller talar högt om. 

Hirdman pratar om genuskontraktet och kvinnor är underordnade medan männen är de överordnade, 

detta anser jag att Sex and the City har vänt på. Nu skulle jag inte titta så mycket på genusteori i denna 

uppsats, men att uppmärksamma detta anser jag vara oundvikligt.  

 

För att slutligen konkret besvara min problemformulering anser jag att Sex and the City framställer den 

kvinnliga vänskapen på ett rättvist sätt. Till en början ansåg att jag kvinnorna framställdes som väldigt 

olika varandra och att de i sina diskussioner pratade på ett grabbigt och okvinnligt sätt. Men efter att ha 

skrivit om vänskap och om genus ändrades denna åsikt sakta men säkert. Nu när min studie är klar ser jag 

att dessa fyra vänner är väldigt lika och kämpar tillsammans mot samma mål. Sen kanske de vill nå målet 

av olika orsaker och i mer eller mindre står utsträckning. I och med att noga granska deras gemensamma 

diskussioner ser jag tydligt att de är olika. Men jag ser även att de har jakten på kärleken som håller ihop 

dem. De förenas i singellivet och kan därmed mötas på det planet i en diskussion. I och med att de är i 

samma ”livssituation” kan de stötta, diskutera problem och allt annat som är typiskt för den kvinnliga 

vänskapen.  

Vad gäller den här grabbigare attityden de kan få i vissa sammanhang får jag en känsla av att de vill spegla 

kvinnors samtal då inga utomstående hör. De vill vissa en extremare version av tjejsnacket. Men jag tror 

även att de vill spegla kvinnan som stark. Det pratas mycket om makt i serien och de vill visa kvinnor som 

vill och vågar ta makten och överhanden över männen, vilket dem gör med hjälp av deras sätt att uttrycka 

sig i diskussioner. På så sätt bryter det delvis med vad jag fått fram i tidigare forskning, de tar inte på sig 

ett typiskt manligt kön snarare tvärtom. Däremot vänder dem på det som män och kvinnor anses vara, det 

vill säga starka och överordnade istället för svaga, känslostyrda underordnade kvinnor.   

 

Jag låter ett citat från Carrie få avsluta min uppsats med samma mening avslutar ett avsnitt:  

”Sure it be great to have that special person to walk home with, but sometimes there´s nothing better then 

meeting your single girlfriends for a night at the movies” 

Sex and the City säsong 1 episod 3 
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9 Förslag på fortsatt forskning 

 
För fortsatt forskning skulle jag tycka det vore intressant att göra en receptionsstudie med samma 

utgångspunkt. Det vill säga låta kvinnor titta på ett antal Sex and the City-avsnitt för att sedan diskutera 

kring ämnet vänskap. Där igenom kan man se om det som jag fått fram i denna studie stämmer överens 

om hur andra kvinnor ser på hur vänskapen framställs.  

Jag tror även att det skulle kunna varan intressant att titta närmre på mäns relation till såpoperor. Som jag 

tog upp i tidigare forskning har näst intill alla såpoperaforskning gjorts på kvinnor. Men när primetime 

soap operas började sändas ville producenterna öka tittarantalet bland annat genom att attrahera mera 

manliga tittare. Detta gjordes genom att föra in mera action, lättklädda damer och större fokus på de 

manliga rollerna. Dessutom finns det många serier/sitcom som riktas enbart till män, så som Sex and the 

City anses riktas direkt till kvinnor, till exempel Seinfeld. 
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