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Abstract  
 

Denna studie syftar till att undersöka tv-serierna Sex and the City och Girls ur ett 

feministiskt perspektiv. Genom en kvalitativ undersökning i form av en diskursanalys 

samt filmanalys besvarades studiens frågeställningar. Seriernas alla säsonger har 

granskats och ett visst antal scener har analyserats för att få en överblick över hur den 

feministiska representationen ser ut i tv-serierna. Detta utifrån teorier kring den manliga 

blicken, kvinnokroppen och intertextualitet samt tidigare forskning av de båda serierna.  

Vidare har serierna jämförts för att se vilka likheter respektive skillnader som finns dem 

emellan. Kommentarer om de både serierna i medier har även studerats. 

Undersökningen visade att både Sex and the City och Girls skildrar feminism och icke-

feminism utifrån den samtid de utspelar sig i samt att kommentarerna i medier omfattar 

blandad kritik om serierna. 
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This study aims to examine the tv-series Girls and Sex and The city through a feminist 

perspective. By doing a qualitative survey in the form of a discourse analysis and a film 

analysis, the study’s questions were answered. Every season from both of series have 

been reviewed and a certain number of scenes have been analyzed, to get an overview 

of how the feminist representations looks like in the series. This is based on theories 

about the male gaze, intertextuality and previous research regarding the two series. 

Furthermore, the series have been compared, to see what similarities and differences 

they have. Comments on both series in media have also been studied. The survey 

showed that both Sex and the City and Girls mirrors feminism based on the 

contemporary they are shoot in and that the comments regarding the two series in media 

includes a mixes criticism.  
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1 Inledning  
I första avsnittet av tv-serien Girls kommer Shoshannas kusin, Jessa, hem från en längre 

utlandsvistelse och flyttar in hos Shoshanna. I vardagsrummet pryder en Sex and the 

City-affisch väggen. Shoshanna säger till Jessa ”You’re funny because you’re definitely 

like Carrie, but with, like, some Samantha aspects and Charlotte hair. It’s a really good 

combination”. Varpå Jessa svarar ”Oh, thank you” då hon aldrig har sett varken filmen 

eller serien Sex and the City. Girls talar således till Sex and the City här.  

 

Både Sex and the City och Girls har blivit prisade för att anses vara feministiska när de 

kom, samtidigt som de blivit kritiserade för att inte vara det. Det har således alltid 

förekommit delade meningar om serierna. Därför är det av intresse att utifrån ett 

feministiskt perspektiv studera och jämföra dessa serier för att se om de är feministiska, 

icke-feministiska, eller en kombination.  

 

Sex and the Citys pilotavsnitt sändes år 1998 och är 20 år senare fortfarande en av de 

mest sedda serierna på HBO (HBO, 2018). En av de bidragande faktorerna till detta 

menar många är igenkänningen av karaktärsskildringarna, medan Girls inte anses vara 

lika relaterbar. Bortsett från denna faktor har båda serierna haft stora publiker.  

Det finns stora likheter mellan serierna, båda utspelar sig i New York och skildrar fyra, 

vita kvinnliga karaktärer. Huvudpersonen i Sex and the City, Carrie, livnär sig som 

skribent och Girls huvudkaraktär, Hannah, arbetar även hon som skribent. Båda serierna 

har liknande innehåll, men skildrar det på olika sätt.  

 

Sex and the City är skapad av Darren Star under tredje vågens feminism, då kvinnor 

bland annat kämpade för klass- och könsskillnader och att bekämpa samhällets 

maktstrukturer (Ljungberg, Lönroth & Sand, 2017). Serien skildrar fyra framgångsrika, 

sexuella singelkvinnor, vilket ansågs normbrytande under denna tid.  

Girls som är skapad av Lena Dunham kom år 2012 under postfeminismen tillika fjärde 

vågens feminism (Genz & Brabon, 2009). I flera scener ur serien porträtteras kvinnor 

som sexuellt utnyttjas av män med makt liknande berättelser som upplystes under 

metoo-rörelsen år 2017. 

Girls handlar om fyra unga kvinnor vars huvudperson skiljer sig från kvinnoidealet. 

Detta då hon varken är smal, har långt hår eller använder smink dagligen. 
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Filmforskaren, Lucy Fischer, menar att kvinnliga filmskapare intertextuellt inte 

uteslutande riktar sig mot den manliga berättartraditionen, utan försöker likaså 

”omskapa” den (Soila, 1997, 295). Enligt Fischer förs en fiktiv dialog mellan det 

mansdominerande filmskapandet och kvinnliga filmskapares feministiska filmer.   

Det finns således många faktorer från Sex and the City, Dunham valt att behandla i 

Girls. Girls kan därför förklaras som en samtida uppföljare av 1990-talets succéserie. 

Ett försök att ”omskapa” Sex and the City (Soila, 1997, 295).  

 

1.1 Syfte 
Studien syftar till att undersöka tv-serierna Sex and the City och Girls ur ett feministiskt 

perspektiv. Detta för att se eventuella likheter samt skillnader serierna emellan, då både 

Sex and the City och Girls ansetts vara feministiska när deras första avsnitt visades år 

1998 samt 2012.  

 

1.2 Frågeställningar  

• Hur representeras de fyra kvinnliga karaktärerna i Sex and the City och Girls 

utifrån ett feministiskt perspektiv?  

• Vad finns det för likheter respektive skillnader mellan Sex and the City och 

Girls?  

• Hur representeras huvudpersonen i Sex and the City samt Girls utifrån visuell 

gestaltning?  

• Hur har man talat om Sex and the City och Girls i medier?  

 

2 Bakgrund 
2.1 Sex and the City 
Sex and the City är en amerikansk tv-serie producerad av Darren Star som för första 

gången sändes år 1998 på tv-kanalen HBO.  Efter pilotavsnittets stora succé fortsatte 

serien att produceras och totalt 94 avsnitt sändes och sex säsonger gjordes som visades 

under åren 1998-2004 (Imbd, uå). 

Sex and the City skapades ursprungligen efter Candace Bushnells krönikor i tidningen 

The New York Observer med samma titel. I krönikorna skrev hon om ämnen som sex, 

dejting, relationer, vänskaper och män, allt utifrån livet på Manhattan i New York.  
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Dessa ämnen kom även att bli seriens huvudämnen och New York blev staden serien 

utspelar sig i (Akass & McCabe, 2004).  

Serien handlar om Carrie Bradshaw, som skapats utifrån krönikören Candace Bushnells 

alter-ego. En singelkvinna i 30-årsåldern bosatt i New York och hennes tre bästa 

vänner, Miranda Hobbes, Charlotte York och Samantha Jones, även de är singlar samt i 

30–40-årsåldern (Akass & McCabe, 2004) 

 

Carrie har ett stort blont lockigt svall och klär sig ofta i figursydda klänningar och höga 

klackar. Hon kan beskrivas som seriens huvudperson, då det är hennes berättarröst och 

jakt på material till sin kolumn ”Sex and the City” i tidningen the New York star, som 

man får följa under hela seriens gång. Kolumnerna hon skriver baseras på händelser ur 

hennes och sina tre bästa vänners liv (Akass & McCabe, 2004). 

Carrie är utåtriktad, självständig och lever ett typiskt Manhattan-liv där event, klubbar, 

och restaurangbesök är en del av hennes vardag. En vardag som även fylls av 

kontinuerliga dejter med en rad olika män likaså hennes kärlek för shopping. Shopping 

är en stor del av Carrie då hon lever och andas designermärken. Hon har inga problem 

med att lägga 40 000 dollar på ett par skor om det så innebär att hon inte har råd att 

betala hyran som hon själv uttrycker under säsong 4, avsnitt 16: 

"I've spent $40,000 on shoes and I have no place to live? I will literally be the old 

woman who lived in her shoes!" 

  

Miranda Hobbes är en framgångsrik advokat med starka tankar och åsikter. Hon är den 

av de fyra vännerna som kan behandla viktiga samtalsämnen kring samhällsproblem 

och strukturer och är den som kan ifrågasätta de andra vännernas fokus på män och 

materiella ting. Miranda har kort orange hår och bryr sig inte hälften så mycket om sitt 

yttre som hennes tre bästa vänner gör. Hon ses ofta i kläder några storlekar för stora och 

missmatchande färger.  

  

Samantha Jones kan beskrivas som Mirandas totala motsats, då Samantha är sitt yttre. 

Hon är den äldsta av fyra, jobbar med PR och lever ett extraordinärt singelliv. Samantha 

har kortare blont hår som pryds av en lugg och hon gör allt för att hålla sig ung och 

fräsch där träning och dieter är en del av hennes vardag. Hon har precis som Carrie ett 

stort modeintresse och ses ofta i dyra utstyrslar, med mycket glitter och glamour, precis 

som hennes livsstil.  
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Sist har vi Charlotte York. Charlotte är en konsthandlare och ses ofta på diverse 

konstgallerier. Hon är den mest konservativa av de fyra och drömmer högt om ett 

familjeliv med barn och den perfekta mannen. Hon har mörkt hår som hon brukar ha 

bakom öronen och ses ofta i matchande kläder som hon pryder med dyra pärlor och 

diamanter. 

 

2.2 Girls  
Den amerikanska dramakomediserien Girls visade sitt pilotavsnitt på tv-kanalen HBO 

år 2012 (Imbd, u.å). HBO-serien visades mellan åren 2012-2017 och blev sex säsonger 

med sammanlagt 62 avsnitt. I Sverige fick tittarna ta del av det första avsnittet 12 

februari 2013 på SVT. Serien skildrar fyra kvinnliga huvudkaraktärer i 20-årsåldern vid 

namn Hannah Horvath, Marnie Micheals, Jessa Johansson och Shoshanna Shapiro. 

Hannah, som även har huvudrollen spelas av seriens skapare och regissör, Lena 

Dunham (Sandberg, 2017). 

 

Hannah är precis som Carrie, en blivande skribent, som med sin lite större kropp bryter 

kvinnoidealet. Trots att både hon och andra diskuterar hennes kropp i serien är hon inte 

rädd för att exponera den i bland annat korta toppar och shorts. Hon har heller inte det 

typiska långa håret, utan hårlängden går från kort till page under seriens gång.  

 

Marnie är på många plan Hannahs motsats. Hon bryr sig om hur omgivningen uppfattar 

henne och utseendet har en central roll i hennes liv. I början av serien arbetar Marnie 

som assistent i ett galleri och klär sig ofta i åtsittande klänningar tillsammans med höga 

klackar.   

 

Jessa är en globetrotter som återförenas med sina vänner i första säsongen. Större delen 

av hennes liv har präglats av en dysfunktionell familj, vilket exempelvis lett till 

drogmissbruk och att hon aldrig verkar haft en stabil grund. Under seriens gång 

fortsätter hon kämpa med sitt beroende på olika AA-möten och rehabiliteringshem. 

Både hon själv och andra nämner flertalet gånger hennes vackra, långa hår och stora 

rumpa. Hon har en mer bohemisk stil än de andra vännerna och går från det ena jobbet 

till det andra. 
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Shoshanna, som även är kusin med Jessa, anses vara en ganska udda karaktär. Ofta talar 

hon i en hastighet som gör att man inte uppfattar vad som sägs fullt ut. Till en början är 

hon den mer försiktiga personen. Hon är även den enda av vännerna som inte förlorat 

sin oskuld i första säsongen, vilket gör henne till en mer osäker person. Under seriens 

gång blir hon mer ärlig med vad hon tycker, vilket ibland resulterar i att människor 

såras. Hon har ofta flera spännen i håret, håruppsättningar ingen annan skulle ha. 

Shoshanna är den enda av de fyra som prioriterar skolan och väljer att studera vidare. 

Dock blir det problematiskt att hitta ett arbete efteråt på grund av hennes arroganta 

personlighet. 

  

Girls utspelar sig i New York där man får följa de unga kvinnornas vardag i form av 

vänskap, kärleksrelationer, sökandet efter att hitta sig själv bland studier och jobb. Olika 

sexscener är också en stor del av seriens innehåll. Det som skiljer serien från 

exempelvis Sex and the City är avsaknaden av lyx. Trots detta menar många att man 

enklare kunnat identifiera sig med huvudpersonerna i Sex and the City än i Girls 

(Sandberg, 2017). 

 

2.3 Feministisk historia  
Feminism är en kvinnlig kamp som kämpar för jämlikhet mellan kvinnor och män, på 

ett socialt, ekonomiskt och politiskt plan.   

Den feministiska kampens början har historiskt satt sin prägel i slutet av 1700-talet och 

kan definieras som den första vågen av feminism som myntats av Martha Lean. Under 

den första vågens feminism började kvinnor ta plats i det patriarkala samhället och 

kampen för jämställdhet fick sin början. Under den första vågens feminism kämpade 

kvinnor främst för sin rösträtt och politisk jämställdhet (Ljungberg, Lönroth & Sand, 

2017, 5). 

  

Andra vågens feminism såg annorlunda ut, då kvinnors kamp mot rösträtt slagit igenom 

låg fokus här bland annat på kampen mot kvinnors rätt till abort såväl som ojämlikheter 

kvinnor och män emellan. Andra vågen fick sin början på 1960-talet. Orättvisa 

samhällsstrukturer, såväl som tydliga maktstrukturer var det som kvinnor således 

kämpade mot. Våldet mot kvinnor i hemmet upplystes under den andra vågens 

feminism såväl som sexuella övergrepp på de mansdominerade arbetsplatserna 

(Ljungberg, Lönroth & Sand, 2017, 5). 
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Den tredje vågens feminism startade under 1990-talet. Kvinnor världen över kämpade 

för klass- och könsskillnader samt att bekämpa de fortfarande tydliga maktstrukturerna i 

samhället, styrda av män. Mycket hade uppnåtts när den tredje vågens feminism 

började. Kvinnor hade fått rätten att rösta, börjat synas mer i arbetslivet och rätten till 

abort hade legaliserats i vissa länder (Ljungberg, Lönroth & Sand, 2017, 5). Men 

jämställdheten mellan de två könen var fortfarande inte uppnådd på alla plan. 

 

I dagsläget, år 2018 befinner vi oss någonstans mellan den tredje vågens feminism och 

den nya vågen som går under namnet postfeminism, som fick sin början i slutet av 

1990-talet (Genz & Brabon, 2009). En tid som även definieras av den tekniska 

revolutionen samhället tog del av, vilket innebar att en allt yngre generation tog plats 

under den postfeministiska eran, då sociala medier kom till under tiden (Genz & 

Brabon, 2009). Postfeminism anses som ett problematiskt begrepp för att beskriva den 

feministiska våg vi befinner oss i nu då “post” syftar till att de tidigare feministiska 

kamperna har uppnåtts, att män och kvinnor på ett socialt, ekonomiskt och politiskt plan 

är jämställda (Hirdman & Kleberg, 2015).  

 

Metoo-rörelsen tog plats under hösten år 2017, men skapades för första gången år 2006 

av Tarana Burke. En rörelse som vänder sig till kvinnor som blivit sexuellt utnyttjade 

för att belysa att ingen är ensam (Holmin, 2017).  

Kvinnor runt om i världen delade med sig av och lyfte fram mäns sexuella trakasserier 

och övergrepp gentemot dem via sociala medier, vilket tydligt visar att jämställdheten 

ännu inte är uppnådd och att vi fortfarande lever i ett patriarkalt samhälle med tydliga 

maktstrukturer (Eduars, 2018).  

Sex and the City kom under den tredje vågens feminism och Girls kom under den 

postfeministiska vågen.  

 

2.4 Tv under 1990-talet och 2010-talet  
Under 1990-talet började serier rikta sig mot en yngre publik (UR, 2017). Beverly Hills 

var den första serie som skildrade ungdomars liv och fick ett stort genomslag bland 

unga tittare. När TV Guides ”Youthquake”-omslag publicerades blev detta en indikation 

på att tv börjat inrikta sig på unga människor. Tittarna fick bland annat se ungdomar 

som löste sina egna problem istället för att involvera vuxna.  
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Vidare fick tv-tittarna bland annat ta del av serien Vänner, som många menade att de 

kunde relatera till eller ville vara en del av. Serien skildrar sex vänner i New York, som 

under seriens gång bor tillsammans under olika konstellationer. ”Vänner handlar om 

perioden i ens liv då ens vänner är en familj” berättar Marta Kauffman, exekutiv 

producent av serien (UR, 2017, 05:28). Vidare nämner hon att hon och David Crane, 

som är en av skaparen bakom Vänner, spenderade all sin tid tillsammans med sina fyra 

vänner i New York. De skrev således i stort utsträckning en serie som beskrev deras 

egna liv (UR, 2017).  

 

Det fortsatte skapas serier kring tonårskärlek i exempelvis Mitt så kallade liv. Denna 

serie tilltalade publiken som inte kunde relatera till Beverly Hills. Mitt så kallade livs 

karaktär Ricky kom ut som homosexuell och visade på att den unga publikens 

erfarenheter var betydelsefulla, menar Sarah Rodman, tv-redaktör på Los Angeles 

Times (UR, 2017).    

 

När de andra kanalerna bevittnade lojaliteten de unga tittarna hade till MTV och därmed 

även annonsörerna, ville även de dra till sig av den yngre publiken.  

År 1998 visades första avsnittet av Sex and the City. En serie som förklaras som rolig, 

ärlig och där kvinnorna var självständiga. Nu fick kvinnorna objektifiera männen och 

inte tvärtom, som historien tidigare sett ut. Innan hade man i en tv-serie inte kunnat 

diskutera sex, något som i denna serie skedde konstant och på så sätt gjorde Sex and the 

City revolutionerande. Detta då de konversationerna involverade orgasmer, sex och 

könsorgan. Samtidigt stod vänskapen mellan kvinnorna i centrum. Kvinnorna har 

historiskt sätt tävlat mot varandra, men här fanns man där för sina väninnor (UR, 2017).   

1990-talet gav publiken vad den eftersträvade. Större bredd på svarta serier, 

tonårsskildringar och mer realistiska serier innehållande karaktärer och historier som 

tittarna kunde känna igen sig i (UR, 2017).  

 

Sex and the City kom under slutet av 1990-talet, då kabel-tv:n förekom i hemmen. Då 

gick det bara att titta på serien när den sändes på tv alternativt spela in för att senare titta 

på avsnittet. Till skillnad från detta skapades Girls under 2010-talet då streaming-

tjänsterna tog över. En revolution inom tv-tittandet, då det nu gick att konsumera 
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oändligt med tv-program, tv-serier och film. Detta resulterade i möjligheten för 

maraton-tittande, även kallat binge-watching.   

 

3 Teori  
3.1 Den manliga blicken 
Filmteoretikern, Laura Mulvey, myntade i sin artikel ”Visual Pleasure and Narrative 

Cinema” begreppet ”den manliga blicken” år 1975 som är en viktig del av den 

feministiska filmteorins utveckling. (Lindgren, 2005, 180). I Mulveys filmteorier utgår 

hon från Jaques Lacan och Sigmund Freuds psykoanalytiska tolkningsmodeller. Hon 

menar att det skapas bilder av kvinnor inom film, men även generellt inom 

populärkulturell text, ur den manliga betraktarens perspektiv (Mulvey, 1975).  

Genom den manliga blicken vill Mulvey belysa att i majoriteten av populärkulturella 

representationer verkar männen betrakta medan kvinnorna blir betraktade. Män har 

således haft kontroll över blicken samtidigt som kvinnor blivit kontrollerade av den, 

inom i princip allt berättande inom populärkulturen (Lindgren, 2005). Mulvey menar att 

bilden av kvinnan är ett passivt, obearbetat material, gestaltad utifrån den aktiva 

manliga blickens olika fantasier. Dessa fantasier är erotiskt samt visuellt laddade 

(Mulvey, 1975, 67).  

Den så kallade patriarkala makten manifesteras då kvinnor görs till bild, medan män 

görs till bärare av blicken (Lindgren, 2005). Margaret Marshment och Lorraine 

Gamman är båda medieforskare, som utifrån Mulveys teori, menar att vi måste inrikta 

oss på hur feminismen ska ingå i populärkulturen. Problematiken är att intresset för att 

frigöra kvinnan inte existerar bland annonsörer, förutom om det genererar pengar. 

(Lindgren, 2005, 181).  

  

3.2 Kvinnokroppen 
Den feministiska medieforskaren, Anja Hirdman, har även hon likt Laura Mulvey 

tillskrivit kvinnan som ett blickfång eller skådespel (Hirdman, 2015, 58). Det är således 

kroppen som har den centrala rollen i det så kallade skådespelet och åsyftar hur den 

kvinnliga kroppen visas upp samt hur betraktaren påverkas av vad den ser utifrån 

kroppsliga reaktioner (Hirdman, 2015, 58). Hirdman menar att kvinnan är en medial 

symbol där kvinnokroppen bedöms, granskas samt kritiseras av dess publik – 

allmänheten (Hirdman, 2015, 59).  
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Bilder på kvinnokroppar som går utanför idealet i medier benämns som ”chockbilder”. 

Enligt Hirdman leder dessa chockbilder till ökad försäljning av bland annat tidningar 

och konsumenterna fascineras av dem. Kvinnokroppen debatteras i stor omfattning och 

enligt Hirdman beror detta på de så kallade chockbilder som florerar i medierna. Dessa 

bilder har bidragit till föreställningar eller uppfattningar om avsmak av den kvinnliga 

kroppen som representeras inom populärkulturen (Hirdman, 2015, 59-60). 

  

3.3 Intertextualitet  
I boken Shot/Countershot: Film Tradition and Women’s Cinema analyserar 

filmforskaren Lucy Fischer filmer skapade av kvinnor respektive män med 

utgångspunkt i bland annat intertextuella teorier (Fischer, 1989). Enligt Fischer kan 

filmer skapade av kvinnor liknas vid delar av ett sammanhängande nätverk innehållande 

tidigare samt kommande filmer. Fischer menar att det förs en imaginär dialog mellan 

det mansdominerande filmskapandet och feministiska filmer. Intertextuellt riktar 

kvinnliga filmskapare inte enbart sig mot denna manliga berättartradition, de försöker 

även ”omskapa” den (Soila, 1997, 295).   

 

Det finns, enligt Fischer, två stigar som den feministiska konstkritiken har att välja på. 

”Shall the work of women artists be situated within the preexistent male discourse? Or 

should it be constituted as a separate province, an alternative heritage?” (Fischer, 1989, 

4). Filmer skapade av kvinnor kan antingen ses som inkorporerade i det manliga 

filmskapandet, något som skulle minimera risken för en marginalisering samt jämställa 

könsskillnaden. Likväl kan kvinnors filmer uppfattas som oberoende och på så sätt följa 

sina egna erfarenheter och normer (Soila, 1997, 296). Under filmhistorien har kvinnor 

primärt valt att inte skapa film utifrån det mansdominerade filmskapandet (Soila, 1997).   

 

Den feministiska filmestetiken samt kvinnors narrativ har genomsyrats av att den 

avsiktligt skiljer sig från det manliga filmskapandet. Fischer menar dock att kvinnor gör 

detta som ett slags ”svar på tilltal” (Soila, 1997, 298) snarare än att ta avstånd.  

 

Denna bildtradition utgör grunden för att kunna utläsa ett replikerande filmspråk 

som driver en utmanande politisk och estetisk intertextuell debatt i dialog med ett 

dominerande kanons formella huvuddrag som representeras av 

Hollywoodnarrativen” (Soila, 1997, 298).  
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Fischer anser att vi inte ska se på filmer skapade av kvinnor likt en konfrontation, utan 

se dessa filmer som ett deltagande i en dialog med den patriarkala kulturen, i den 

rådande kritiska debatten.  

 

4 Tidigare forskning  
4.1 Reading Sex and the City  
Reading Sex and the City är en bok från år 2004 av forskarna Janet McCabe som är 

lektor inom filmforskning på Högskolan Trinity i Dublin och Kim Akass som är lektor 

inom filmforskning på Universitetet Metropolitan i London (Akass & McCabe, 2004, 

7–8). I boken får vi ta del av deras tidigare forskning kring serien. De har forskat om 

hur det kommer sig att serien blev en sådan stor succé under den tredje vågens 

feminism, vad serien har haft för inflytande på synen av kvinnor och sex genom att 

skildra fyra så olika huvudkaraktärer. De tar även upp vad som ansågs normbrytande 

med serien när den först sändes på tv och på vilka sätt den även är förutsägbar och 

stereotypisk (Akass & McCabe, 2004).  

  

McCabe och Akass presenterar sin forskning under fyra olika huvudområden: sex, 

sexuality and relationships; socio-sexual identities and the single girl, fashion and 

cultural identities och slutligen, narrative, genre and intertextuality.  

Deras forskning ger oss bland annat en tydligare förståelse i hur serien skildrar kvinnors 

sexuella identitet i samband med postfeminismen och hur serien togs emot av publik, 

andra forskare samt kritiker vars åsikter vi får ta del av under bokens gång. Serien fick 

då, precis som nu, varierad kritik. Vissa älskade den och vissa rent ut sagt hatade den. 

Detta menar forskarna således beror på seriens feministiska representation eller bristen 

på den, utifrån vilket perspektiv man som åskådare väljer att se serien ur (Akass & 

McCabe, 2004).  

  

McCabe och Akass menar att serien på vissa sätt är problematisk ur ett feministiskt 

perspektiv, då den till att börja med enbart skildrar fyra, vita, smala, priviligierade, 

heterosexuella kvinnors liv. De menar att kvinnorna i Sex and the City framställs som 

självständiga och de tar under seriens gång upp deras hat mot män, men alla letar ändå 
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efter ”den rätta”. De alla är sexuellt aktiva, men ifrågasätter sig själva och varandra om 

de är slampor på grund av det. 

  

Å andra sidan menar forskarna även att serien kan anses feministisk och att hyllningen 

den fått beror på att de fyra vännerna Carrie, Charlotte, Samantha och Miranda under 

serien är med om och pratar om ämnen som abort, sex och relationer på ett sätt som 

aldrig visats på tv förut. De är alla fyra i 30–40-årsåldern och ogifta, vilket ansågs som 

en feministisk revolution, då normen var att du som kvinna skulle vara gift och ha barn 

innan du fyllt 30 år. Serien representerar en helt ny kvinna, ur en ny feministisk våg. 

När Sex and the City för första gången visades på HBO år 1994 låg den före sin tid och 

ansågs därför revolutionerade (Akass & McCabe, 2004).  

 

4.2 Sex and the city: Tv Milestones  
Sex and the City – Tv Milestones är en bok som publicerades år 2009 av Deborah 

Jermyn som är filmforskare på Universitetet Roehampton i London (Jermyn, 2009). 

Jermyn skriver djupgående om serien. Allt från karaktärerna, deras personligheter till 

hur den kom att bli ett sådant stort fenomen och en milstolpe inom tv-historien.  

  

Hon tar även upp vilket inflytande serien haft på synen av kvinnor i samband med sex i 

stort (Jeremyn, 2009). Hon beskriver seriens stora succé som:  

“This is the first time in the history of Manhattan that women have had as much money 

and power as men” (Jermyn, 2009, 2).  

 

4.3 HBO’s Girls: Questions of gender, politics and millennial angst 
I boken HBO’s Girls: Questions of gender, politics and millennial angst, har Betty 

Kaklamanidou, lektor inom filmhistoria och teori på Universitetet Aristotle i Grekland 

tillsammans med Margaret Tally, professor inom socialpolitik på State Universitetet i 

New York samlat sin forskning kring serien. De två forskarna ser tillsammans serien ur 

en rad olika perspektiv. De tittar på serien ur ett sexuellt perspektiv såväl som ur ett ras-, 

kön- och relationsperspektiv, med fokus på relationen mellan de kvinnliga och manliga 

karaktärerna. Deras forskning kom ut år 2014, så en analys har enbart gjorts på seriens 

två första säsonger. I boken likt McCabe och Akass bok, Reading Sex and the City, har 

forskarna samlat olika professorers och forskares syn på serien (Kaklamanidou, Tally, 

2014). 
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Forskningen tar bland annat upp på vilket sätt serien är feministisk, samt icke-

feministisk och slutsatsen är att den är både och, precis som Sex and the City. Eftersom 

serien samt forskningen är så pass ny ligger fokus i deras forskning även kring hur den 

moderna kvinnan representeras i hennes samtid och hur serien representerar 

postfeminism. Postfeminism definieras som den feministiska våg som kom efter den 

tredje vågens feminism. Postfeminism används som ett uttryck som således innebär att 

den feministiska kampen är uppnådd och att kvinnor och män numera är jämlika. Vissa 

forskare i boken anser att serien i viss utsträckning representerar postfeminism. Serien 

är en del av den postfeministiska vågen, då de representerar den moderna kvinnan i en 

ny feministisk tappning (Kaklamanidou & Tally, 2014). 

Detta dock i specifika scener och inte i hela serien, då forskarna menar att Girls precis 

som Sex and the City representerar både feminism och icke-feminism (Kaklamanidou & 

Tally, 2014). 

 

5 Material 
5.1 Avgränsningar  
Ett antal scener från respektive serie har valts ut, som ansetts varit intressanta att 

diskutera utifrån ett feministiskt perspektiv. Detta för att få en överblick över hur den 

feministiska representationen ser ut i Sex and the City och Girls. Antalet scener skiljer 

sig mellan serierna, då det ur Sex and the City fanns scener som hade liknande innehåll 

och därför endast upplevdes som upprepningar. Genom denna avgränsning har 

materialet kunnat studeras mer djupgående utifrån de angivna tidsramarna. 

 

5.2 Sex and the City  
Säsong 2, avsnitt 1 – Take Me Out to the Ball Game 

Säsong 2, avsnitt 4 – They Shoot Single People, Don’t They? 

Säsong 3, avsnitt 6 - Are We Sluts?  

Säsong 4, avsnitt 3 – Defining Moments  

Säsong 6, avsnitt 14 - The Ick Factor  

 

5.3 Girls  
Säsong 1, avsnitt 3 - All Adventurous Women Do 
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Säsong 1, avsnitt 5 – Hard Being Easy 

Säsong 1, avsnitt 9 - Leave Me Alone 

Säsong 4, avsnitt 10 - Home Birth 

Säsong 5, avsnitt 1 - Wedding Day 

Säsong 5, avsnitt 10 – I Love You Baby 

Säsong 6, avsnitt 3 - American Bitch  

 

6 Metod och metoddiskussion 
De två tv-serierna Sex and the City och Girls har granskats ur ett feministiskt 

perspektiv. I serierna har vad som sägs studerats och varför genom att granska utvalda 

dialoger. Förutom att studera dialogerna har vi tittat på hur kvinnorna representeras och 

således varför representationen ser ut som den gör och om det finns några skillnader och 

likheter serierna emellan. Detta ansågs intressant att undersöka, då båda serierna blivit 

hyllade för att vara feministiska och utifrån detta undersöka under vilka aspekter diverse 

serier speglar feminism och icke-feminism. För att besvara syftet har vi valt att använda 

oss av en kvalitativ metod. Kvalitativa metoder används bland annat för att tolka 

visuella bilder och dialoger och just därför valdes en kvalitativ metod att appliceras som 

forskningsmetod för arbetet (Fejes & Thornberg, 2015).  

 

6.1 Diskursanalys  
Vidare har en kritisk diskursanalys tillämpats på det material som samlats in från de 

specifika scenerna ur avsnitten som granskats.  

Diskursanalyser används som hjälpmedel och ger en ökad förståelse i hur språket 

formar den verklighet vi lever i. Metoden används även för att förstå sociala mönster 

och samhällsstrukturer (Jørgensen, Phillips, 2000).  

 

Genom att studera dialoger samt framställningar av karaktärer utifrån specifika scener 

från serierna Girls och Sex and the City och vidare applicera en kritisk diskursanalys 

som metod, kan vi med hjälp av detta lättare förstå hur dessa framställningar och 

dialoger speglar en realitet (Frejes & Tornberg, 2015).  

Fejes & Thornberg menar att allt material inom diskursanalysen ses som språkliga 

utsagor som beskriver en verklighet och att vi genom att göra en kritisk diskursanalys 
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vidare kan undersöka vad som utesluts och innesluts i språket och vad det är som tas för 

givet under de talande orden (Fejes & Tornberg, 2015).  

 

Språket har en förmåga att berätta för oss vad som är normativt och vidare var som 

bryter normen vilket vi fått ett resultat utav genom att noggrant granska vad som sägs i 

diverse serie utifrån en kritisk diskursanalys (Frejes & Tornberg, 2015). Sex and the 

City ansågs normbrytande när den först sändes på tv, likaså Girls. Det är vidare utav 

intresse vi studerat dialoger för att se hur dessa har åldrats. Speglar, formar och påverkar 

det som sägs i dessa två serier den verklighet vi lever i eller inte? 

 

Sex scener ur Sex and the City och åtta scener ur Girls har valts ut och analyserats 

utifrån denna metod. Scener har valts ut som anses spegla feminism och icke-feminism 

ur den samtid serierna utspelar sig. Dessa avsnitt har även valts ut för att tydligare förstå 

de samhällsstrukturer som upprätthålls och skildras. 

 

Diskursanalyser används som tidigare nämnt för att tydligare förstå sociala mönster och 

samhällsstrukturer. Denna metod passar undersökningen då den skapar en större 

förståelse för kvinnor respektive mäns roller i samhället och vad som anses typiskt 

manligt och kvinnligt. Framför allt för att kunna tolka varför representationen i serierna 

ser ut som den gör samt varför serierna skildrar samhället på det sättet de gör 

(Jørgensen, Phillips, 2000). 

 

6.2 Filmanalys  
Thomas Elsaesser, filmteoretiker menar att film får åskådarna att se världen genom en 

specifik lins utifrån det som visas på skärmen. Han jämför detta med när vi tittar på oss 

själva i spegeln. Vi ser det vi vill se och inte nödvändigtvis det som syns rakt framför 

oss. På samma sätt speglar filmen en verklighet och har makten att forma en verklighet 

(Elsaesser & Hagener, 2010). Vi har analyserat materialet vi samlat ihop från serierna 

genom att göra en filmanalys. Detta för att försöka förstå hur det som visats i Sex and 

the City och Girls haft sådan stor påverkan på samhället, både när de först sändes på tv 

och även i efterhand.   

Den manliga blicken, även kallad ”the male gaze” är en viktig faktor att undersöka när 

man ska analysera film, tv-serier och dylikt ur ett feministiskt perspektiv. Laura 

Mulveys feministiska filmteori myntades under feminismens andra våg. Vi har 
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applicerat filmanalysen som metod för vår undersökning för att vidare kunna analysera 

på vilka sätt och under vilka omständigheter kvinnorna i diverse serie filmas, ses på och 

objektifieras ur den manliga blicken (Elsaesser & Hagener, 2010). 

 

7 Resultat och analys  
 

7.1 Sex and the City  

7.1.1	Säsong	2,	avsnitt	1	-	Take	Me	Out	to	the	Ball	Game	

 

Denna scen utspelar sig under vännernas chat and chew’s. En återkommande sekvens i 

serien där de fyra vännerna i vanlig ordning sitter och äter brunch på ett café för att 

diskutera gårdagens händelser. Denna gång berättar Carrie om gårdagens dejt med en 

yankee-spelare. Deras dejt har skrivits om i tidningen och de diskuterar detaljerat detta. 

Miranda avbryter samtalet och säger:  

 

(12:27)  

Miranda: Okay everyone has got to look at my new PalmPilot.  

PalmPilot är en ny mobil Mirandra har som hon är väldigt exalterad över att visa hennes 

vänner men Carrie, Samanta och Charlotte ignorerar Mirandra och fortsätter detaljerat 

prata om Carries dejt och män i allmänhet. Miranda är trött på samtalet och avbryter 

återigen och säger:  

Miranda: Let’s talk about something else, okay?  

 

De tre vännerna besvarar Miranda med ett ”okay” och blir då istället helt tysta. De 

börjar inte prata om någonting annat, utan tittar tyst upp i taket. Några sekunder av 

tystnad går och till slut bryter Charlotte tystnaden med att ta upp män som samtalsämne, 

trots att Miranda bad dem att prata om vad som helst utöver detta.  

 

(12:49)  

Charlotte: I have a problem with my boyfriend. 

Miranda: Okay, I’m gonna go get the check. 
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Miranda reser sig från bordet och går mot kassan. Hon har bett vännerna att prata om 

någonting annat än män flera gånger, men de är som att ingenting annat spelar roll för 

kvinnorna. Detta blir även tydligt när Miranda försvinner ut bilden och vännerna 

fortsätter prata om män. Hon kommer tillbaka efter att ha betalat och frågar vännerna 

vad de pratar om.  

 

(13:48)  

Miranda: what are we talking about?  

Carrie: Charlotte’s boyfriend’s balls.  

Miranda: Seriously?  

Samantha: They’re too long.  

Miranda: okay that’s it. I’m out of here. All we talk about anymore is Big or balls och 

small dicks. How does it happen that four such smart woman has nothing to talk about 

but boyfriends? It’s like 7th grade with bank accounts.  

 

Serien har hyllats för att de behandlar ämnen som abort, sex, preventivmedel och dylikt 

som aldrig kom på tal under andra tv-program innan Sex and the City. Likväl har serien 

fått kritik för att vännerna under majoriteten av varje avsnitt pratar om män in i minsta 

detalj. Om männen de dejtar, vad de har och inte har gjort, hur sexet var, hur dejten 

gick, vilka problem som uppstått och hur de ska få den ”perfekta” mannen att falla för 

dem. Trots att fokus ligger på kvinnorna tar männen i deras liv upp ett ännu större fokus 

i serien och konversationerna om dessa går inte att undgå.  

Det är en serie som skildrar fyra heterosexuella kvinnors singelliv, det är således en 

självklarhet att männen de träffar tar upp en stor del i deras liv. Miranda nämner att de 

sällan pratar om någonting annat än just det, vilket kan tolkas av publiken som att 

ingenting annat har betydelse (Elsaesser & Hagener, 2010). Elsaesser menar att det vi 

ser på film och tv får åskådarna att se världen genom en specifik lins beroende på vad 

som visas och sägs under det visuella material vi tar del av. I serien pratar de om män i 

stor utsträckning och det är som Miranda antyder, kvinnornas samtalsämnen handlar 

primärt om detta. Vilket således kan leda till att åskådarna applicerar detta på sina egna 

liv och lägger stor vikt samt ett fokus vid män, precis som i serien (Elsaesser & 

Hagener, 2010, 83).  
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7.1.2	Säsong	2,	avsnitt	4	-	They	Shoot	Single	People,	Don’t	They?	

Charlotte har en manlig vän, Tom, som hon ringer när hon behöver hjälp med någonting 

som gått sönder. Han ordnar allt från att vrida i en glödlampa till tv-apparater åt henne, 

då Charlotte själv påstår att hon inte kan göra detta själv. 

 

Den här scenen inleds med att Tom och Charlotte är i hennes sovrum. Tom är där för att 

laga Charlottes tv som gått sönder. Detta gör han medan hon sitter på en pall bredvid 

honom och pratar. Han berättar att han ska flytta från Manhattan för att satsa på sin 

skådespelarkarriär. Medan han berättar om detta ber han Charlotte om en sladd ur lådan 

precis bredvid henne.   

Varav Charlotte tittar på lådan med en uppgiven blick. Hon anstränger sig inte för att 

hitta sladden, utan har gett upp innan hon ens försökt, då hon är fast besluten att hon 

inte kommer kunna laga saker i huset som går sönder, nu när Tom lämnar henne för att 

satsa på sin karriär.  

Tom reser sig upp, går mot lådan och tar upp sladden själv varav han säger:  

(08:20) 

”What are you gonna do around here without me?” 

 

Han bekräftar att Charlotte är beroende av hans hjälp och inte klarar sig utan honom. 

Det vill säga att kvinnan är beroende av mannen när det kommer till saker som inte 

anses typiskt kvinnliga. Att Charlotte ringer Tom så fort något gått sönder istället för att 

försöka lära sig att lösa detta på egen hand. Detta porträtterar bilden samhället skapat av 

vad som anses typiskt manligt respektive kvinnligt.  

 

Direkt efter kommer Carries berättarröst.  

(08:22) 

”Tom was an out of work actor/friend Charlotte had some to depend on to do the 

occasional male things she needed done around her apartment”.  

 

Carrie definierar att lösa dessa saker som ”male things” vilket ännu en gång visar på att 

det enbart är män som kan och ska hantera dessa ting. Det sätter kvinnan i en position 

där hon är beroende av mannen. Akass och McCabe (2004) menar att serien skapades 

för att visa fyra självständiga kvinnor, som fokuserar på sig själva och sina karriärer. 

Trots detta visar de att en kvinna är beroende av mannen när det kommer till dessa 
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hemsysslor. Man måste dock ha i åtanke att serien kom under början av tredje vågens 

feminism och då var inte frågor som dessa i fokus, som de är i dagens postfeministiska 

samhälle. Feminismen har kommit mycket längre och kvinnor har genom kampen blivit 

mer självständiga, men trots att utvecklingen inte hade kommit lika långt ger åskådarna 

ett dubbelt budskap i denna scen. Du får vara självständig, ogift och ha fokus på din 

karriär när du är över 30 år, men du behöver fortfarande en man att förlita dig på när 

saker exempelvis behöver lagas, istället för att göra det själv.  

 

När Tom lagat tv:n säger han:  

(08:39) 

”Okay that is the VCR. After I re-wire your lamp, I’m out of here”.  

 

Och sedan kommer Carries berättarröst in igen. 

(08:50)  

”Charlotte made a decision, she decided she wasn’t gonna let her Mr. Fix-it get away”.  

 

Charlotte tar tag i Toms tröja och kysser honom. Sex säljer och identifierar kvinnan sig 

som ett objekt gentemot mannen så tillfredsställs han (Mulvey, 1975) vilket Charlotte 

gör för att han ska stanna och finnas där när hon behöver honom för att utföra ”the male 

things” i huset. 

7.1.3	Säsong	3,	avsnitt	6	-	Are	We	Sluts?	

Detta avsnitt inleds med seriens ikoniska chat and chew’s. Här diskuteras, precis som 

avsnittet är titulerat ”are we sluts?” En scen som har fått mycket kritik under 

diskussionen i medier om huruvida serien anses feministiskt eller inte. En scen som 

visar ett icke-feministiskt perspektiv, precis som Akass och McCabe tar upp i deras 

forskning kring serien i boken Reading Sex and the City (2004). De fyra vännerna som 

pratar och har sex som män, men gång på gång under serien ifrågasätter om de är 

slampor på grund av att detta. Det är således tudelat, precis som kritiken serien fått 

genom åren. 

  

(02:29) 

Carrie: The sex was bad? 

Charlotte: It was good, except... I don't think I can say it.  
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Miranda: Get over yourself. - What happened?  

Charlotte: When he... You know.  

Samantha: Came, orgasmed, shot his wad.  

Charlotte: He said: You fucking bitch! You fucking whore!, Why would he say that? 

Samantha: Maybe because you were fucking him? He didn't say it at the drycleaners, 

but when he was in you.  

Charlotte: Do you think I'm a whore? 

Samantha: If you're a whore, what does that make me?  

Charlotte: Do you think I'm a whore? 

Miranda: You have had a dish amount of bone in you.  

Charlotte: This is bad. Nobody wants to marry a whore.  

  

Denna scen konfronterar det patriarkala samhället vi lever i och makten män har över 

kvinnor och denna scen sätter kvinnorna i en position som är motsatsen till vad 

feminism är (Mulvey, 1975). Att få njuta av sex på samma sätt som män utan att behöva 

ifrågasätta huruvida man faktiskt är en slampa för att man uppskattar sex.   

Charlotte får höra av en man under ett samlag att hon är en slampa, vilket får henne att 

ifrågasätta om hon faktiskt är det. Hon frågar sina vänner gång på gång om de tycker 

hon är en slampa då hon inte kan sluta tänka på Alexanders ord. Hon ifrågasätter varför 

han skulle säga något sådant och börjar själv tro att hon är en slampa för att hon tycker 

om att ha sex när hon i slutet av konversationen med sina vänner säger: ”This is bad. 

Nobody wants to marry a whore”. Vilket visar på att hon tror att hon måste ändra på sig 

och sina sexvanor för att någon överhuvudtaget ska vilja gifta sig med henne. Att hon 

måste ändra på sig för att tillfredsställa och upprätthålla mannens bild av den perfekta 

kvinnan (Hirdman, 2015). 

 

Denna scen skulle även kunna sammanfatta hela seriens feministiska kritik. De fyra 

vännerna gillar sex men ifrågasätter ändå om de är slampor för att de har sex, och för att 

de gillar att ha sex. Det visar att de upprätthåller det så kallade ”hora-madonna-

komplexet” (Blomqvist, 2017). Att män ser kvinnor som slampor om de har för mycket 

sex, eller sex med för många olika män i deras mening och kvinnors oro för att bli 

stämplade som det. Hora-madonna-komplexet speglar dock en realitet, då det är så det 

patriarkala samhället ser ut. Män tittar och kvinnor blir tittade på och i sin tur blir 

stämplade som det ena eller andra (Mulvey, 1975). Charlotte menar att ingen man vill 
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gifta sig med en slampa och det visar bara vilken makt män har över kvinnor. 

Någonting som inte alls appliceras på män. Män kan ha sex i vilket utsträckning de vill, 

utan att bli ifrågasatta om de är slampor eller inte för att samhället inte ifrågasätter mäns 

sexvanor på samma sätt som kvinnors (Blomqvist, 2017).  

 

Ett annat problematiskt synsätt i denna scen är Samanthas syn på sig själv, då hon är 

den som är mest sexuell av de fyra. Samantha, till skillnad från Charlotte som enbart 

ifrågasätter om hon är en slampa för att hon har sex, bekräftar det när hon vidare svarar: 

”If you’re a slut, what does that make me?” 

Detta påstående visar ännu en gång att serien inte lyckats med att spegla feminism fullt 

ut, då de både ifrågasätter och konfronteras att de är slampor om de har mycket sex 

(Blomqvist, 2017). Lite längre fram i avsnittet skriver Carrie om vännernas 

konversation i hennes kolumn i ”the sex and the city” i tidningen the new york star: 

 

(06:30) 

”If you're a 30 something woman living in Manhattan and you refuse to settle and 

you're sexually active, it's inevitable that you'll rack up a certain number of partners. But 

how many men is too many men? Are we simply romantically challenged or are we 

sluts?” 

  

Sex and the City är en serie som visar att kvinnor i 30–40-årsåldern ska kunna fokusera 

på sig själva. De alla är ogifta, har framgångsrika karriärer och klarar sig själva 

ekonomiskt. Det var normbrytande då normen under tiden serien kom var att man skulle 

vara gift och ha barn vid tiden man fyllde 30 år. Det som dock är problematiskt i denna 

serie är att den visar på feministiska handlingar, exempelvis att kvinnor kan ha lika 

mycket sex som män, och prata om sex på ett sätt som män gör. Trots denna revolution 

ifrågasätts deras sexvanor och synen på dem själva som slampor på grund av detta. 

Vilket gör att serien sänder ut två helt olika budskap. Du ska få vara precis som du vill, 

ha hur mycket sex du vill med hur många du vill, samtidigt ska du ändå ifrågasätta om 

du är en slampa på grund av dina sexuella handlingar, vilket män aldrig gör. Dock kan 

denna scen även ses som feministisk, beroende på vilka glasögon man har på sig när 

man tittar och tar till sig innehållet. Man kan även landa i att detta är en feministisk scen 

genom att kvinnorna pratar om sig själva som slampor. Samantha säger det som om det 

vore en självklarhet vilket visar på att männen inte har makten över ordet och 
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definitionen och att man inte låter män bestämma vad man är och inte är (Mulvey, 

1975).  

 

7.1.4	Säsong	3,	avsnitt	6	–	Are	We	Sluts?		

I denna scen sitter Carrie ännu en gång med vännerna runt ett bord där de sitter och äter 

brunch och pratar, en tradition under hela serien. Carrie berättar om en man hon träffar 

vars namn är Aidan. Aidan är en man Carrie träffat under en och en halv veckas tid och 

som hon varit på några dejter med och som hon vill ligga med. Hon är fundersam till 

varför de ännu inte har haft sex. Hon börjar ifrågasätta sig själv och vännerna kommer 

på ett flertal anledningar till varför det kan vara så. Till slut säger Samantha: 

(03:00) 

”You’d better be careful. You wait too long to sleep with someone. You miss the 

window and become just friends”. 

  

Samanthas ord fortsätter att klinga i Carries öra långt efter att de lämnat brunchen och 

hon börjar betvivla om Samantha har rätt. 

(04:04) 

”If Samantha was right, I had really little time left before the relationship window 

closed forever. So I wore my very little dress, that left very little to the imagination”. 

  

Här visar de en problematisk kvinnosyn. Carrie tror att om hon klär sig på ett visst sätt 

kommer Aidan vilja ha sex med henne. Om hon upprätthåller ”the male gaze” och 

iscensätter sig själv som ett sexobjekt för att tillfredsställa den manliga blicken, Aidans 

blick av henne kommer han garanterat vilja ligga med henne (Lindgren, 2005). Här 

berättar de för åskådarna och får oss att tro att kvinnor inte får ha sex om de inte är 

sexiga. Om de inte har på sig kläder som anspelar på sex, om de inte är ett sexobjekt för 

mannen. Feminism innebär att kvinnor ska ha lika värde som män, det ska vara 

jämställt. Detta visar således på motsatsen, då en man inte har en blick att upprätthålla 

gentemot det motsatta könet (Ljungberg, Lönroth & Sand, 2017). 

 

Carrie som kvinna tror att hon måste sätta på sig en utstyrsel som skriker sex, om hon 

vill ha sex och gör just detta för att upprätthålla den manliga blicken och tillfredsställa 

mannen (Mulvey, 1975). Mulvey menar att män har haft kontroll över hur kvinnor ska 



 

 
 

22 

betraktas, det vill säga att män betraktar och kvinnor blir betraktade. Hon menar således 

att bilder av kvinnor inom film skapats ur den manliga betraktarens perspektiv, vilket 

blir tydligt i denna scen när Carrie klär sig sexigt för att tillfredsställa Aidan (Mulvey, 

1975). 

7.1.5	Säsong	4,	avsnitt	3	-	Defining	Moments	

(14:17) 

Carrie (berättarröst): “The next morning, Miranda decided I might have been right. 

Maybe she was Ms. Boundaries. If she wanted a dedicated relationship she couldn’t 

throw the boy with the toilet water. She would have let down her boundaries”.  

 

Miranda är i ett nytt förhållande och Carrie menar att hon måste riva ned sin vägg med 

regler om hon vill ha ett seriöst förhållande. Carrie föreslår därmed att Miranda ska gå 

på toaletten och lämna dörren öppen. Att lämna dörren öppen är ett stort steg i ett 

förhållande. Det tillhör inte normen att gå på toaletten med dörren öppen när din partner 

framför allt inte i början av ett förhållande. Att ha med detta visar en realitet och 

skildrar utvecklingen kvinnor gick igenom i början av tredje vågens feminism. Kvinnor 

började ta mer plats och att en scen som denna visas på tv visar på en utveckling. Detta 

då kvinnor skulle vara pryda och pedantiska och särskilt innan tredje vågens feminism 

tog fart (Ljungberg, Lönroth, Sand, 2017). Detta är en bild som fortfarande lever kvar 

av kvinnan, men inte i lika stor utsträckning.  

 

Miranda går in på toaletten, sitter där nervöst och kollar ständigt efter om han kommer. 

Det syns på henne att hon egentligen inte vill sitta där. Till slut kommer han in på 

toaletten. Hennes pojkvän lägger inte någon vikt vid att hon sitter på toaletten med 

dörren öppen. Han ställer sig bredvid henne och inleder en konversation på samma sätt 

som om de hade stått i något annat rum i huset tillsammans. Men Miranda ställer sig 

upp och stänger dörren så fort han lämnat.  

 

(19:20)  

Carrie (berättarröst): ”Apparently when Miranda left the door open for peeing, she 

opened the door for everything else”. 
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Morgonen efter utspelar sig samma scen hemma hos Miranda, men denna gång är det 

ombytta roller. Miranda drog ut på att sätta sig på toaletten med dörren öppen. Hon 

planerade när och hur hon skulle göra det och var långt ifrån avslappnad när hon väl satt 

där. Hennes pojkvän däremot, sitter där med dörren öppen, en tidning på golvet medans 

han bajsar och pratar med Miranda samtidigt. Hon blir så chockad och illa till mods att 

hon rusar mot dörren och smäller igen den, vilket även resulterar i att hon gör slut med 

honom.  

(19:30)  

Carrie (berättarröst): “Maybe it was narrow-minded, bur for Miranda, an open door 

dump was definitely worth dumping someone over”. 

 

Det är intressant att se typiska könsroller svart på vitt utspela sig i den här scenen. Hur 

det värsta Miranda som kvinna kan tänka sig är att kissa med dörren öppen, för att det 

inte är ”typiskt kvinnligt”. Medan hennes pojkvän sitter med dörren öppen och bajsar 

som om det vore det mest naturliga en människa kan göra.  

7.1.6	Säsong	6,	avsnitt	14	-	The	Ick	Factor	

I avsnitt 12 säsong 6 hittar Steve och Miranda tillbaka till varandra. De har en son 

tillsammans vars födelsedag de ska fira hemma hos Miranda. Steve, hennes förre detta 

och även pappan till deras gemensamma son Brady fyller 1 år. De båda har med sig sina 

respektive till födelsedagskalaset. Debbie, Steves flickvän möter Miranda i köket och 

säger: (21:48) ”I’m really glad everything worked out. You and Robert, me and Steve”. 

Efter att ha hört det inser Miranda hur mycket hon faktiskt älskar Steve och hur mycket 

hon vill vara med honom. Hon går in i badrummet och efter kommer Steve varav hon 

bekräftar hennes kärlek för honom och han bekräftar den för henne, och de inser att det 

är varandra de ska vara med, för alltid. 

Vidare spolar vi fram till säsong 6, avsnitt 14, två avsnitt efter de bekräftat deras kärlek 

för varandra. Avsnittet inleds med Steve och Miranda som sitter på en uteservering och 

dricker öl. Förbi de går ett äldre par som bråkar. De iakttar paret och pratar om hur de 

aldrig vill bli som dem i framtiden varav Miranda tillslut säger: 

 

(02:00) 

”Will you marry me Steve?”   

och Steve kollar på henne, skrattar och svarar: 
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”are you serious?” 

varav Miranda upprepar frågan och säger:   

”yes, will you?” 

Och han bekräftar hennes frieri. 

  

Detta är en av de scener i Sex and the City som speglar jämställdhet. Det visar kvinnors 

lika värde gentemot mannen när det kommer till giftermål. Att om en kvinna vill gifta 

sig, precis som Miranda ville kan fria själv och inte behöver vänta på att mannen ska 

fria. Att Miranda som kvinna friar till Steve är normbrytande, även idag år 2018 trots att 

samhället har utvecklats en hel del och en ny våg av feminism skapats, den så kallade 

post feminismen (Genz & Brabon, 2009) samhället likadant ut när det kommer till frieri, 

det är fortfarande en norm att mannen friar till kvinnan i heterosexuella förhållanden. 

Att Steve skrattar när Miranda ställer frågan visar också på hur ovanligt det är att 

kvinnan ställer frågan, vilket egentligen bara är en bild av kvinnligt vs manligt som vi 

som samhälle väljer att upprätthålla (Ljungberg, Lönroth & Sand, 2017). 

  

7.2 Girls  

7.2.1	Säsong	1,	avsnitt	3	–	All	Adventurous	Women	Do		

(02:28) 

Adam: Rar-rar-rar-rar! 

Hannah: This is so horrible. 

Adam: I think your stomach is funny. 

Hannah: Uh, well, maybe I don’t want my body to be funny. Has that ever occurred to 

you? 

Adam: It’s just three or four pounds. If you hate it so much, you can lose four pounds.  

Hannah: Uh, well, I don’t lose weight from my stomach, I lose weight from my face. 

Adam: You’ve tried a lot, to lose weight? 

Hannah: No, I have not tried a lot to lose weight.  

Adam: (Skrattar högt). 

 

Först sitter Hannah i Adams knä i hans säng, hans båda händer håller i Hannahs mage 

och han leker med hennes hud som om hon vore ett barn. Han är road av detta, men han 

ser inte Hannahs obekväma ansiktsuttryck. Situationen är förnedrande för henne och 
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hon säger rätt ut att det han gör är hemskt. Hannah sitter i trosor och en huvtröja. Adam 

sitter bara i kalsonger.  

När han vill att Hannah ska ta på hans fett, reser han sig upp i sängen och trycker upp 

sitt kön mot hennes ansikte. Även om detta sker under en kort stund, är det ändå 

förnedrande mot henne. Om Hannah inte varit naken i andra scener ur serier, kunde en 

huvtröja som bärs i sängen tolkas som att hon ska dölja sin kropp som inte går efter 

normen. Samtidigt kan denna scen antas för att fokusera på den manliga kroppen, en 

slags motsats till Laura Mulveys ”den manliga blicken” (Lindgren, 2005).  

Ur ett feministiskt perspektiv skulle denna scen troligtvis anses som icke-feministisk, då 

den stämmer överens med Anja Hirdman angående att ”kvinnan är en medial symbol 

där kvinnokroppen bedöms, granskas samt kritiseras av allmänheten” (Hirdman, 2015, 

59). Trots att Hannahs bara är lite överviktig och således inte lider av fetma, utan 

snarare har en kropp som många kvinnor kan relatera till, går den ändå under 

benämningen chockbilder (Hirdman, 2015, 59-60). För även om Adam verkar uppskatta 

hennes kropp, visar hans agerande en fascination över hennes mage. Han behandlar 

magen som om den vore en leksak och gör Hannah illa till mods. Det hade varit en mer 

jämställd situation om Adam faktiskt hade varit överviktig. Nu är han istället vältränad, 

utan fett på magen, vilket bidrar till att han får ett övertag.  

Han slår henne på rumpan precis innan scenen avslutas. En mild handling till skillnad 

från hur han ibland behandlar Hannah under andra samlag. Då han således kan bli 

våldsam. 

7.2.2	Säsong	1,	avsnitt	5	–	Hard	Being	Easy		

(13:13) 

Hannah: Okay, drop the sandwich stuff. I know you want to fuck me. I’ve been able to 

tell since I first started working here. And at first it was repulsive to me, but now I’m 

game. So I think we should just do this before I change my mind.  

Rich: I’m a married man, Hannah.  

Hannah: I’ve got a boyfriend. You know what? Adults try things. That’s what I’ve 

learned.  

Rich: we work together. This is an inappropriate way to talk to your employer.  

Hannah: Rich, you don’t need to fight it. I’m not, like, trying to frame you. I am letting 

you know that it is okay for you to act on this fantasy, because I am gross and so are 

you.  
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Rich: (Skrattar). I’m sorry. 

Hannah: What? What is funny? 

Rich: Nothing, nothing.  

 

Hannah blev anställd på en ny arbetsplats. Till en början verkade chefen vara en snäll 

och pålitlig person, men det dröjde inte länge innan han tog henne på rumpan i säsong 

1, avsnitt 4. I följande avsnitt har Hannah diskuterat de sexuella övergrepp, som hennes 

chef utfört på flertalet av de kvinnliga anställda, tillsammans med sina kollegor. 

Kollegorna vill inte göra någon anmälan, trots att de fått uppleva flertalet sexuella 

övergrepp.  

Hannah går in på chefens kontor som om ingenting hänt. Chefen, som heter Rich, ber 

om en sandwich till lunch. Hon spelar först med och säger att hon ska ordna detta, men 

sedan vänder hon ryggen mot honom och visar i ett ansträngande ansiktsuttryck att hon 

fått nog. ”Okay, drop the sandwich stuff. I know you want to fuck me” säger Hannah.   

 

Han menar att han är gift, som om det skulle vara den enda faktorn till varför han inte 

skulle ha sex med henne. Han vänder allt mot Hannah, som om det är hon som beter sig 

opassande, när det är han som tagit henne och flertalet andra av sina anställda på 

rumpan. Detta kan liknas vid flera av historierna som uppkommit under metoo-rörelsen. 

En manlig chef, som utnyttjar sin maktposition.  

Hannah hotar med att hon ska stämma honom för hans handlingar, då byter Rich ton 

och säger ”Hannah, you barely have the wherewithal to get to work at 10:00 a.m., let 

alone sue somebody. There’s no suing app on your iPhone”. Här förminskar han henne 

och behandlar henne som om hon vore ett barn. Vidare skrattar han och byter tonläge 

igen, då han försöker få henne att stanna kvar på jobbet, trots att Hannah sagt att hon 

tänker sluta. Rich försöker få Hannah till att de ska lägga detta bakom sig, men hon 

vägrar.  

 

Att en ung kvinna, som är i behov av sitt jobb för att kunna betala hyran, inte ser något 

annat alternativ än att agera på detta sätt mot sin mycket äldre, manliga chef, kan liknas 

vid ett feministiskt ställningstagande. Att de andra kvinnliga kollegerna valde att se 

förbi chefens beteende, visar på hur historien alltid sett ut och även hur vår samtid ser ut 

i majoriteten av fallen. Därför kan Hannahs agerande ses som mer modigt, som ensam 
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vågar stå upp för sig själv och kollegornas rättigheter. Denna scen visar på hur man tagit 

in feminismen i populärkulturen (Lindgren, 2005). 

7.2.3	Säsong	1,	avsnitt	9	–	Leave	Me	Alone			

(22:23)  

Hannah: Maybe we’re over-analyzing this and the issue is just that I’ve got a boyfriend 

and you don’t and it’s as simple as that.  

 

Marnie kastar sin tandborste på Hannah efter hon sagt den ovannämnda meningen. De 

har diskuterat allt möjligt samtidigt som Marnie ställt sig i badrummet och borstar 

tänderna. Till sist avslutar Hannah med att säga att problemet kanske handlar om att hon 

har en pojkvän och inte Marnie. Kontexten är här irrelevant, då det är denna mening 

som visar på hur det primärt alltid handlar om män och att som kvinna ha någon att dela 

sitt liv med. Annars är hon ingen. Att det är märkligt att vilja vara singel och inte alltid 

eller aldrig vilja leva i en tvåsamhet.  

När Sex and the City visades talade man om att serien skildrade fyra kvinnor som inte 

tävlade om män, utan stöttade varandra i allt de gjorde (UR, 2017). Den serien visades 

första gången år 1998 och över tio år senare verkar det som om kvinnlig vänskap 

fortfarande kan se ut på det sättet. Att anledningen till varför Marnie bland annat sagt 

elaka kommentarer till Hannah beror på att hon ser Hannah med Adam och att hon 

skulle vara avundsjuk på deras relation.  

Detta får återigen unga, kvinnliga tittare att tro att de behöver en man för att uppnå 

lycka, eller kanske att de inte är lyckade om de inte är i en relation. Det behöver således 

inte innebära att en scen leder till att publiken tror att det ska vara på detta sätt för att 

man som kvinna ska vara lycklig eller lyckad.  

7.2.4	Säsong	4,	avsnitt	10	–	Home	Birth		

(20:01) 

Arrangören: This is pretty fucking disappointing. 

Marnie: I know 

Arrangören: No, I mean, like, madly disappointing.  

Marnie: (Suckar). I know. But you said that it should feel like we’re in a garage.  

Arrangören: No, that’s not what I said. What I said is,” I like it when it feels like we’re 

in someone else’s garage”. Don’t twist my words around. Listen to what I actually say.  
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Marnie: (Rösten brister).  Okay, um… I’m really sorry.  

Arrangören: No, no, please don’t cry.  

Ray: What’s going on? 

Marnie: Well, uh, Desi is not here and it seems like he won’t be here. 

Ray: What? 

Arrangören: Let’s just hope he’s alive. 

Marnie: Jesus Christ. Yes, let’s always hope everyone we like is alive.   

Arrangören: I’m gonna go introduce Ron early. You can go home, take a bath and we’ll 

check in tomorrow, okay? 

Ray: What? No, fuck, no. No one’s going home, taking a bath. You’re gonna do this by 

yourself.  

Marnie: What? I can’t do that.  

Arrangören: I don’t think she’s much of a solo artist.  

Marnie: I actually got my start as a solo artist and I am capable of commanding such a 

crowd, but these are Marnie and Desi songs. I can’t just do them alone.  

Ray: Marnie, listen to me, okay? And forgive the following sentence, but all that 

matters now is that you keep the music alive. That’s what Desi would want.  

Arrangören: You want me to play guitar? I’m pretty good.  

Marnie: No. I’m pretty good, too.  

Ray: Don’t worry man, she cries all the time. All the time.  

 

När arrangören väl gått med på att hon ska spela ensam, så erbjuder han sig att 

ackompanjera henne på gitarr. Detta skulle kunna antas som en handling av snällhet, 

samtidigt kan det tolkas som om han inte tror att hon ska kunna sjunga och spela 

samtidigt, att det således behövs en man för att klara av framträdandet.  

När Ray i slutet av scenen ber arrangören att inte vara orolig över Marnies tårar, då han 

säger att hon alltid gråter. Detta sägs när Marnie precis lämnat gången som de stått och 

pratat i innan hon går in i rummet där scenen är placerad. Ray vill antagligen bara väl, 

men det målar samtidigt upp en bild av att kvinnan är hysterisk, medan män lyssnas på. 

Att det även krävdes en man, Ray, för att få den manliga arrangören att tänka om. Detta 

kan ses som om kvinnan har lägre inflytande än mannen, att män enbart lyssnar på män. 

Samtidigt får Ray Marnie att inse att hon inte behöver sin manliga duo-medlem för att 

framföra sina låtar, då hon både kan sjunga och spela gitarr. Om inte Ray dykt upp 



 

 
 

29 

under arrangören och Marnies konversation, hade Marnie förmodligen åkt hem och tagit 

det föreslagna badet.  

Hela scenen kan tolkas som ett slags ”svar på tilltal”, då serien är skapad och regisserad 

av kvinnor (Soila, 1997, 298). Ett val av dem att skapa en scen som liknar många 

tidigare scener där mannen talar om för kvinnan att hon inte klarar sig utan en man. När 

hon sedan får möjligheten att spela ensam, ifrågasätts hennes kompetens. I detta fall 

handlar det om gitarrspelandet, men då säger Marnie ifrån och visar att hon kan 

framföra låtarna utan någon man.  

Troligtvis hade denna konversation sett annorlunda ut om det istället varit Marnie som 

inte närvarat under spelningen och Desi hade fått spela ensam. Då hade med stor 

sannolikhet ingen kommenterat att hans kvinnliga duo-medlem saknas och föreslagit att 

ställa in framträdandet. Detta då kvinnan historiskt sätt alltid varit ett slags bihang till 

mannen, medan allt handlat om mannen och att han kan göra vad han vill 

(Kaklamanidou & Tally, 2014). 

7.2.5	Säsong	4,	avsnitt	10	–	Home	Birth		

(25:06) 

Adam: Mimi-Rose and I are over.  

Hannah: Really?  

Adam: (nickar) 

Hannah: I’m sorry. I know you really cared about her.  

Adam: I don’t know that I did. I don’t think I really knew her.  

Hannah: Isn’t that how we always feel? When a relationship ends. ”What was that? 

Who was that?” And after a few months all the good memories come back and you can 

kinda live with it.  

Adam: No, I just think I was confused. And I think I made a mistake. I miss you so 

badly. I think I just got lost in it all. I didn’t hold on to the right stuff and I let my center 

move. And I just got lost. Hannah? 

Hannah: You’re tired, you had a really long day. After some sleep you’re gonna feel 

better.  

Adam: (skrattar). No, I’m serious. I’m sorry. Really, I hdon’t know where the fuck I’ve 

been at. But you know, I’m here now.  

Hannah: Yeah, I’m… I can’t do that.  

Adam: Please? 
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Hannah: I can’t.  

Adam: Yeah, you can.  

Hannah: I can’t. (snörvlar).  

Adam: Okay. That’s fine.  

Hannah: Okay.  

 

Hannah och Adam var tillsammans under en längre period. När Hannah valde att 

studera i en annan stad, träffade Adam en annan kvinna och de blev tillsammans. Detta 

var Hannah ovetandes om, vilket kom som en chock när hon senare kom hem igen.  

 

I denna scen har Adam och hans kortvariga romans tagit slut, medan Hannah är 

tillsammans med sin lärarkollega, Fran. Adams syster har precis fött barn. Hannah och 

Adam står mittemot varandra med Adams systerbarn mellan dem i en kuvös. Adam 

berättar att Mimi-Rose och han inte längre är ett par och att han vill ha Hannah tillbaka. 

Han sträcker sin arm över kuvösen i hopp om att Hannah ska ta hans hand. Hon tar den 

inte, vilket blir som en symbol för att hon inte kan ta tillbaka honom. Hon ansåg att de 

hade någon form av paus i deras förhållande när hon skulle studera, men att Adam då 

hittade någon som blev hans flickvän, är något Hannah inte kan acceptera. Hon fäller 

några tårar, då hon fortfarande tycker om Adam.  

 

I denna scen är genusbegreppen de motsatta till viss del, då det känns ovanligt att se en 

man våga visa sig sårbar och erkänna sina fel efter han valde den andra kvinnan framför 

Hannah. Samtidigt är det Hannah som gråter och utåt sett verkar tycka situationen är 

jobbigare än vad Adam tycker, trots att det är han som öppnat upp sig och inte fått sin 

kärlek besvarad av Hannah. Något som visar på hur kvinnan alltid är den emotionella 

personen. Adam väljer exempelvis att skratta när Hannah säger att han förmodligen bara 

är trött och haft en lång dag när han nämnt att han saknar henne och att förra 

flickvännen bara var ett misstag. Skrattet är troligtvis ett sätt att skydda sina känslor. 

Det skulle också kunna innebära att scenen handlar om Adam och hans känslor senaste 

tiden och att Hannah endast blir ett slags bihang till honom. Hannah får således stå där 

och gråta för att fylla ut scenen och på så sätt ta historien vidare (Kaklamanidou & 

Tally, 2014). 
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Om Hannah inte haft pojkvännen, Fran, så kanske utfallet hade sett annorlunda ut om 

hon varit singel. Att hon då velat ha en kille, då hon i ett tidigare avsnitt sagt till Marnie 

”Maybe we’re over-analyzing this and the issue is just that I’ve got a boyfriend and you 

don’t and it’s as simple as that”. Det skulle således kunna innebära att hon redan hade 

en man vid sin sida och att hon nöjde sig med honom, men att hon valt att ta tillbaka 

Adam om hon varit singel, även om hon tycker att han behandlat henne respektlöst. 

Vidare ska nämnas att hon blir tillsammans med Adam igen, dock enbart under en 

kortare period.  

7.2.6	Säsong	5,	avsnitt	1	–	Wedding	Day		

(14:16) 

Bebe: Okay, here we go.  

Marnie: Ow.  

Marnies mamma: Okay, I’m sorry, but that flower crown is corny as hell.  

Marnie: Mom, no one asked you.  

Marnies mamma: You have a beautiful forehead. Please do not cover it. And why do 

you want to look like the Statue of Liberty in all you wedding pictures?  

Marnie: No, Mom, it’s super modern. Bill de Blasio’s daughter wears one all the time. 

Ah, Bebe, that pin literally went through my skull.  

Bebe: Sorry.  

Marnie: That’s okay.  

Marnies mamma: Marnie… 

Marnie: Yes, Mom.  

Marnies mamma: …keep it classic, please.  

Marnie: Okay, okay.  

Marnies mamma: I wore shoulder pads to my wedding and I regret it every time I look 

at those photos.  

Marnie: More than you regret marrying the sex addict who’s also in those photos?  

Marnies mamma: Uh, yeah, cause that was fun for a while.  

 

I denna scen ska Marnie gifta sig med Desi, mannen som hon har en musikduo med. 

Marnie sitter tillsammans med sin mamma, Shoshanna och Hannah i ett kök inne i huset 

som är beläget där vigseln ska ske. Marnie har hyrt in en kvinna som ska arrangera 

deras håruppsättningar och smink. De har använt en kvinna från en äldre generation, 
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Marnies mamma, som får representera hur kvinnan skulle framställas förr. Att det var 

viktigt att kvinnan var vacker, speciellt under hennes bröllop, där bilderna som tas 

denna dag förevigas.  

Samtidigt som Marnies mamma försöker få sin dotter att se ut på ett visst sätt, sitter 

Shoshanna och Hannah vid bordet bredvid i sina ljusrosa klänningar och tittar i sina 

telefoner. Hannah visar något på sin skärm för Shoshanna. De engagerar sig således inte 

i diskussionen kring Marnies utseende, snarare ignorerar den. Efter ett tag börjar Marnie 

och hennes mamma nästan bråka. Stylisten, Bebe, väljer att lämna dem ifred och börja 

med Hannahs hår istället.  

 

(15:12) 

Bebe: Hey, sugar. 

Hannah: Hi.  

Bebe: All right, what are you thinking for your look? 

Hannah: Um, I don’t know, just maybe wet a comb and just neaten my hair up. I don’t 

know. My hair’s pretty short, so you can’t really do anything with it.  

Shoshanna: But we have all the hair accessories.  

Hannah: I’d rather just feel like myself.  

Shoshanna: Okay, well, it’s not really about you, but whatever.  

 

När Hannah talar om för Bebe att hon bara behöver vattenkamma hennes hår reagerar 

både Marnie och Marnies mamma. Shoshanna inflikar med att det finns massor av 

håraccessoarer att använda och Marnie blir milt sagt irriterad över att Hannah vägrar 

göra något mer än att kamma håret på hennes bröllopsdag.  

 

Hannah tillåter stylisten använda en värmetång i hennes hår, men när Bebe bränner 

henne i hårbottnen, reser sig hon från stolen och lämnar huset. Ett ställningstagande från 

Hannahs sida som opponerar sig mot att bli sminkad och kanske få en hårförlängning 

för att Marnie vill det. Det går att se detta från olika perspektiv. Antingen är den 

feministisk i det är Hannah står på sig och visar att hon som kvinna inte behöver bli 

stylad för ett bröllop, utan att hon är fin som hon är och att Hannah upplevs som ännu 

starkare då hon har fyra andra kvinnor i rummet, som anser att hon borde låta stylisten 

bestämma och inte hon. Att hon som kvinna ska göra sig fin för de andra och betraktas. 

I detta fall innebär det att alla kvinnor i rummet anser att Hannah borde ta all hjälp hon 
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kan få av stylisten. Detta betyder samtidigt att hon inte duger om hon skulle avstå 

sminkningen och håruppsättningen, att hon som kvinna inte är fin som hon är. För i 

rummet intill befinner sig männen som ska delta på bröllopet och ingen av dem gör 

något åt sitt utseende. Detta blir således ett tydligt exempel på den manliga blicken, hur 

kvinnan ska studeras av mannen, men inte tvärtom (Mulvey, 1975). 

Att Hannah nästintill blir tvingad av Marnie att göra som hon säger upplevs dock inte 

som något feministiskt, då de unga kvinnliga vännerna istället skulle respektera 

varandras åsikter och visa att kvinnor inte behöver sminka sig för ett bröllop. Vi har 

dock inte kommit så pass långt, då det fortfarande är normerande att kvinnor ska 

framhäva sitt yttre i form av exempelvis långa fransar och färg på läpparna.  

7.2.7	Säsong	5,	avsnitt	10	–	I	Love	You	Baby			

(01:48)  

Marnie: I’m sorry I didn’t come. I was really close. The good news is I can only come 

when I kind of hate someone. I’m working on that with my online therapist.  

Ray: Well I won’t stop trying.  

 

Marnie och Ray har precis haft sex. De ligger i sängen och pratar i Marnies lilla 

lägenhet. Ray ligger på rygg med täcket uppdraget till magen, medan Marnie ligger på 

mage uppe på täcket i bara trosor och tittar tindrande mot honom. Marnie nämner från 

ingenstans att hon inte lyckades få en orgasm under samlaget. Varpå hon säger att hon 

bara kan komma om hon har sex med någon hon hatar. Samtidigt som kvinnan här blir 

betraktad och mannen betraktar, upplevs den även feministisk i det att kvinnan pratar 

direkt till mannen om att hon inte fick orgasm (Lindgren, 2005).  

Ray nämner vidare att han ska försöka få henne att komma, trots att Marnie precis sagt 

att det troligtvis inte kommer gå, då hon tycker om honom. Det nämns inget om att Ray 

fick komma, även om det går att anta att så är fallet. Konversationen upplevs därför 

jämställd, eller kanske ännu mer om kvinnan (Mulvey, 1975). Något som i äldre serier 

handlat om att mannen ska få njuta och kvinnan tillfredsställa.  

Efter en stund reser sig Marnie upp i bara trosorna och tar på sig en t-shirt med ryggen 

mot Ray. Sedan sätter hon sig på toaletten som vetter ut mot vardagsrummet där Ray 

ligger kvar i sängen. De ser således varandra i ögonen när hon kissar. Konversationen 

fortsätter medan Marnie sitter på toaletten, utan att Ray kommenterar detta.  
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(03:05) 

Ray: What about work? It’ll be fine. Kippy can run the community board meetings for a 

little while and Shosh has the coffee shop on lockdown. Are you still peeing?  

Marnie: Huh? Yeah. I mean, I just want to make sure I get every last drop out. You are 

not giving me UTI before a tour.  

 

Efter en stund frågar Ray om hon inte kissar klart snart. Utöver detta lämnas toabesöket 

med öppen dörr okommenterat. Utifrån ett genusperspektiv upplevs denna scen 

normbrytande, även om det borde vara något av det mest naturliga när man är i ett 

förhållande. Det skulle troligtvis anses mer normativt att mannen satt på toaletten och 

utförde sina behov med öppen dörr, som i scenen i Sex and the City, där Mirandas 

pojkvän bajsar med öppen dörr. Något som resulterar i att Miranda avslutar relationen 

med honom. 

Denna scen kan tänkas vara ett ställningstagande när det handlar om att kvinnan annars 

porträtteras som att hon är felfri inför mannen. Att man här istället vill normalisera 

dessa beteenden, att kvinnan får bete sig precis hur hon vill.  

Ray ligger som tidigare nämnt med halva kroppen under täcket. Detta kan ses som att 

han tar mindre fokus från Marnie som skulle kunna vara naken innan det syns att hon 

har trosor på sig när hon reser sig upp. Precis som Laura Mulvey menar att ”bilden av 

kvinnan är ett passivt, obearbetat material, gestaltad utifrån den aktiva manliga blickens 

olika fantasier. Dessa fantasier är erotiskt samt visuellt laddade” (Mulvey, 1975, 67). 

Samtidigt kan antas att Ray döljer sitt könsorgan under täcket när Marnie ligger nära 

honom för att på så sätt agera mindre dominant. Det kan annars upplevas som att män 

användes sin penis som ett slags maktsymbol. Att den istället döljs kan uppfattas som 

att kvinnan har övertaget. Eller att de befinner sig i en jämställd position.  

 

Vidare skapar dialogen dem emellan en bild av att Marnie är dominant och Ray i 

underläge, då hon säger ”But I know you don’t want to be without me” när hon berättar 

att hon ska på turné. Ray skrattar, men svarar snabbt att han vill och att han kan lämna 

sitt café som han äger ett tag bara för att få spendera tid med henne. Det är således 

mannen som uppoffrar sin karriär för att kvinnan behöver resa som musiker. Ett typiskt 

exempel som tidigare fall handlat om att kvinnan får anpassa sig efter mannens liv och 

karriär.  
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7.2.8	Säsong	6,	avsnitt	3	–	American	Bitch		

(20:27) 

Chuck: Hanna! Would you lie down with me for a moment? Just a moment. And I’d 

encourage you to keep your clothes on to delineate any – any boundaries that feel right 

to you. I just wanna feel close to someone in a way that I haven’t in a long time. If you 

please. 

Hannah: Your bed smells like snacks.  

Chuck: I live alone, lady.  

Hannah: I’m sorry I wrote something about you that upset you so much without 

considering all the facts.  

Chuck: It’s all right. I’m not angry.  

Hannah: Oh, I’ve got to go. Oh, my fucking God! I touched your dick. You pulled your 

dick out and I touched your dick. What the fuck? And now it’s still out. You didn’t even 

put it away. I can see your dick, its right there.  

Chucks dotter: Hey, Dad!  

 

Hannah har skrivit en artikel om författaren, Chuck Palmer, där hon berättar att han 

utnyttjat sin makt för att under sin bokturné ha sex med collegestudenter. Författaren 

hade hittat denna artikel och valde därefter att bjuda hem Hannah till sitt hem för att få 

berätta sin version och inte för att få någon ursäkt, som han själv säger. Hannah är 

konfunderad över om dessa samlag skett under samtycke eller inte. När hon nämner 

detta blir Chuck irriterad och tycker att ordet ”samtycke” är svårt att definiera. Han 

fortsätter med att tala om att detta resulterat i en viktnedgång på tio kilo och att han nu 

lider av sömnproblem. Han sätter sig således i en offerposition. Ett försök till att verka 

trovärdig i Hannahs ögon, att det är honom det är synd om.  

 

Vidare hämtar han Hannahs utskrivna artikel och börjar ge henne komplimanger. Sedan 

flikar han in med att hon borde använda sin kompentens till att skriva om något av 

relevans. Han menar att det inte är relevant att publicera om han varit med en college-

tjej som gett honom en avsugning.  

Då inflikar Hannah med att det visst kan vara det, om det innebär att tjejen i fråga säger 

att hon inte vill ge honom en avsugning. Chuck ställer frågor som ”hur skulle man inte 

kunna ge en avsugning utan att vilja det?” och då berättar Hannah att personen kan bli 

tvingad till detta.  
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Senare i avsnittet hamnar Hannah och Chuck i sovrummet vid en bokhylla där Hannah 

hittar en signerad bok hon älskar, som Chuck ger bort till henne. Vidare lägger sig 

författaren i sängen och ber Hannah att lägga sig bredvid honom. Först tvekar Hannah, 

men har troligtvis blivit tillräckligt övertygad om att Chuck inte är den som ryktena 

säger. Hon lägger sig på rygg bredvid honom med boken hon precis fått på bröstet. 

Hannah ber om ursäkt för vad hon skrivit om Chuck, men bara sekunder efter detta, tar 

författaren fram sin penis och lägger den på Hannahs ben. Hon tar tag i den, men ångrar 

sig direkt och reser sig upp ur sängen. 

  

Hela avsnittet utspelar sig i författarens hus och kan liknas vid det som metoo handlar 

om. Hur en medelålders man med en hög position utnyttjar den för att få det han vill åt. 

Trots att Hannah under seriens gång uppfattas som en smart person med starka åsikter, 

blir hon vilseledd av författarens försök att få henne att tro att han är oskyldig. Då han 

varit en författare hon sett upp till och tidigare beundrat hjälper det att han överöser 

henne med komplimanger för att förtroendet för honom ska öka igen. 

 

Hon befinner sig i en extra utsatt miljö, då hon är hemma hos mannen som tydligen är 

benägen att sexuellt förgripa sig på unga kvinnor. Avsnittet är aktuellt efter metoo-

uppropet, även om det sändes innan det skedde. Det skildrar vår samtid och hur det 

alltid sett ut mellan män med makt och underordnade kvinnor. Att Hannah tar tag i hans 

penis skulle kunna ses som en icke-feministisk handling, samtidigt som hon direkt 

ifrågasätter vad hon gjort och reser sig upp för att visa att det författaren precis gjort är 

allt annat än rätt. Kanske är det en scen som vill visa på att hur feministisk man än är, så 

är det omöjligt att undvika dessa sexförbrytare till män. Och att detta blir det 

feministiska ställningstagandet.  

 

7.3 Kommentarer om Sex and the City i medier  
I boken Reading Sex and the City av forskarna Kim Akass och Janet McCabe finns 

tillsammans med deras tidigare forskning kring serien, samlad kritik och hyllningar från 

andra journalister, forskare samt skribenter i medier. Sex and the City fick redan efter 

första avsnitten kritik i medierna. Detta dels på grund av att serien var helt ny i sitt slag 

när den släpptes och publiken inte visste hur de skulle ta emot seriens innehåll. Detta 
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beskrivs i bokens som ”Some people felt confused, unsure if they were meant to laugh 

at or with the girls” (Akass & McCabe, 2004, 2).  

  

Trots att serien definierats som den första serien som skildrar den moderna, feministiska 

kvinnan menar andra att representationen varit ensidig. Bonnie Dow, en författare som 

skrivit en rad olika böcker om feminism och kvinnors representation i medier tycker att 

majoriteten av de filmer och serier vi tar del av på tv, misslyckas med att presentera och 

representera feminism ur olika perspektiv. Dow menar att representationen oftast är 

enformig och att Sex and the City inte är något undantag. 

  

TV rarely represents feminism in all of its diversity – be in the diversity of 

feminists themselves. “television representations of feminism are almost 

exclusively filtered through white, middle-class, heterosexual female characters, 

creating a racially, sexually and economically privileged version of feminism, that 

for the American public has come to represent feminism in toto (Akass & McCabe, 

2004, 69) 

  

Denna kritik applicerar hon på serien då alla fyra huvudkaraktärerna, Carrie, Miranda, 

Charlotte och Samantha är vita, heterosexuella, smala och tillhör den övre medelklassen 

på Manhattan, New York och är priviligierade på grund av detta. Trots att serien 

skildrar olika kvinnor har de alla samma utgångspunkt, vilket gör representationen som 

Dow antyder, ensidig (Akass & McCabe, 2004, 69). 

  

Serien har hyllats lika mycket som den hatats. Lisa Johnson berättar i ett stycke ur 

boken varför hon anser att serien är feministisk ur ett post-feministiskt perspektiv: 

  

The world polices women – even now in this so-called post-feminist-era into 

silence about sex, socially constructed modesty, and self-regulating repression of 

behavior and fantasy. In its bold representation of women’s pleasure Sex and the 

city offers a refreshing alternative to most mass-media depictions of female 

sexuality. Sex and the city reflects an important – if limited – vision of 

female empowerment, a feminism that mirrors contemporary third wave attempts 

to celebrate both women’s power and women’s sexuality, to create a world where 

one can be both feminist and sexual (Akass & McCabe, 2004, 82). 
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Hon menar att en serie kan vara feministisk även om den är sexuell och att det ena inte 

utesluter det andra, vilket är vad Sex and the City representerar. En modern, sexuell och 

feministisk kvinna.  

  

Katherine Flett, tv-kritiker tycker även hon att serien representerar kvinnorna ur en 

modern tappning och ett nytt perspektiv än det som visats på tv innan Sex and the City 

”I can report that Sex and the city is a brilliant comedic dispatch field from the front of 

modern ´singledom´(Akass & McCabe, 2004, 2). 

  

Kritikern Stacey D’Erasmo menar att bilden av den postfeministiska kvinnan, från den 

tredje vågens feministiska början porträtterats på fel sätt. Hon tycker till skillnad från 

Johnson att serien inte representerar de kvinnliga karaktärerna ur ett feministiskt 

perspektiv, utan indikerar på att serien misslyckats med den feministiska 

representationen: 

  

The new single-girl pathos seems more like a plea to be unliberated and fast. These 

characters really do just want to get married: they just don’t want to look quite 

naive about it… The new single girl, tottering on her Manolo Blahniks from 

misadventure to misadventure, embodies in her very slender form the argument not 

only is feminism over. It also failed: look how unhappy the ’liberated’ woman is! 

Men don’t want to marry her! (Akass & McCabe, 2004, 8-9). 

 

7.4 Kommentarer om Girls i medier  
Tv-cirkeln var ett program som hölls av författaren och journalisten Johanna Koljonen 

tillsammans med komikern Nour El Refai och radioprofilen Linnea Wikblad efter varje 

avsnitt av Girls när det sändes på SVT. Där diskuterades kvällens avsnitt av de 

ovannämnda kvinnorna samtidigt som tittarna fick kommentera sina åsikter via Girls-

sajten eller Twitter (Ljung, 2013). Girls presenteras som ”den prisbelönade, älskade och 

hatade tv-serien (…)” vilket också förstås av tittarnas kommentarer ”Äntligen ett seriöst 

program med tjejer som nördar sig (Ljung, 2013). Uppfriskande att slippa manliga 

alibin också!” och ”Det knäppa med sexscenerna är att jag känner igen mig så himla 

mycket” (Ljung, 2013).  
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Koljonen nämner i en intervju att ”kvällens premiäravsnitt bjuder på många klumpiga, 

realistiska sexscener och mycket kroppsvätskor” (Ljung, 2013). Vidare berättar hon att 

”det är mycket ragg, feminism och kroppsvätskor. Och det är så plågsamt roligt!” 

(Ljung, 2013). Hon anser att serien innehåller innovativa sex- och relationsskildringar, 

vilket gör att den upplevs modern. Girls är enligt Koljonen en serie som är något utöver 

de vanliga humorserierna (Ljung, 2013).  

Bortsett från denna positiva kritik, tycker inte Koljonen om Girls lika mycket som 

många andra gör. Hon berättar bland annat att ”(…) jag får ont i magen. Det är något 

med igenkänningen” (Ljung, 2013). Sedan berättar hon att ”(…) mitt stora problem är 

att jag inte alls tycker om huvudpersonen. Lena Dunham är ett geni men karaktären gör 

mig så provocerad!” (Ljung, 2013). Koljonen uppskattar inte att huvudkaraktären 

Hannah försörjs av sina föräldrar under tiden som hon vill bli krönikör i en etablerad 

tidning.  

Det är blandade känslor i tv-cirkeln, då El Refai och Wikblad skrattar samtidigt som 

Koljonen känner igen sig i föräldrarna som betalar sin dotters utgifter (Ljung, 2013).  

 

Girls har likväl i Sverige som i resten av världen fått blandad kritik. I tidskriften 

”Young hearts run free” skriver Laura Miller om att seriens första säsong troligtvis var 

den mest omdebatterade i Amerikansk tv (Miller, 2012). Det skapades oändliga 

kommentarsflöden om Girls där hyllningar blandades med hat. Många ansåg att 

karaktärerna var för priviligierade, som Koljonen också tangerade vid. Utöver 

karaktärerna fick skaparen tillika regissören, Lena Dunham, kritik över att hon var för 

ung. Dunham fick utstå påhopp gällande sitt utseende, då de menade att hon inte var 

tillräckligt vacker. Karaktärerna var för vita. De var heller inte tillräckligt älskvärda 

(Miller, 2012). 

Många tittare har försvarat denna kritik och påstått att det bland annat handlat om 

avundsjuka, dumhet och fördomar. Angreppen mot Dunhams utseende, menar de har 

varit sexistiska (Miller, 2012).  

 

Initialt var Girls en hyllad serie tack vare sin exploatering av den genuspolitik som 

skildrades, menar journalisten och filmkritikern, Anthony Oliver Scott (Scott, 2017). 

Flertalet serier debuterade under samma period som Girls, alla innehållande kvinnor 

vars problem gestaltades på ett realistiskt sätt och inte lika glamouröst, som tidigare i 

liknande serier.  
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Sexscenerna har blivit hyllade för sina verklighetstrogna skildringar, då de involverat 

svett, osmickrande och märkliga ställningar. Detta skapade igenkänning hos både de 

äldre och yngre tittarna. Lena Dunham, som spelar Hannah, har menats vara en så 

kallad ”body artist” när hon flertalet gånger tar av sig sin BH i sexscener (Scott, 2017). 

Serien illustrerar hur olika kvinnor ser ut och är, vilket inte visats i fin- och 

populärkulturen tidigare, menar Scott. Hannah är en kvinnokropp, inte kvinnokroppen. 

Samtidigt har Dunham fått kritik över att hon inte representerar alla kvinnor, då hon är 

en vit, privilegierad kvinna med fördelar som inte mörkhyade har (Scott, 2017). 

Hannah förklarar i första avsnittet år 2012 “I don’t want to freak you out, but I think 

that I may be the voice of my generation. Or at least, a voice of a generation” (Scott, 

2017). Girls blev en stor feministisk röst, samtidigt som representationen av mörkhyade 

inte överensstämmer med hur Brooklyn ser ut. Detta har serien fått kritik över, något 

som Dunham senare bett om ursäkt för och menar att hon levt där representationen av 

etniciteter varit mer homogen. I andra säsongen får därför Hannah dejta en mörkhyad 

man (Fresh Air, 2012).   

Rebecca Traister skrev senare i The New Republic:  

What’s unfair is that related critiques seem not to be applied with nearly as much 

zeal to the overwhelmingly white (and far more male) Sunday morning news 

programs, CBS’s prime-time lineup, the opinion pages of The New York Times or 

to, say, Congress (Scott, 2017).  

Traister menar att det är märkligt att just Girls blivit så kritiserad över saknaden av 

mångfald i serien, när inga andra, primärt program ledde av män, inte får denna kritik. 

Kanske var det på grund av stridigheterna kring avsaknaden av mångfald, som senare 

resulterade i att flertalet serier innehöll olika etniciteter (Scott, 2017).    

8 Slutdiskussion  
Sex and the City började sändas på HBO år1998 och Girls under samma kanal år 2012, 

det är således 14 år mellan seriernas början. Sex and the City fick sin början i samband 

med den tredje vågens feminism. När Girls började var en helt ny feministisk era igång, 

den postfeministiska vågen, det vill säga att samhället och dess strukturer gått igenom 

en hel feministisk våg innan Girls tog fart år 2012 (Ljungberg, Lönroth & Sand, 2017). 
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Trots detta skildrar båda serierna feminism utifrån den vita, heterosexuella, 

priviligierade kvinnan. 

Under båda serierna får man följa fyra kvinnliga huvudkaraktärer, att representationen 

såg ut som den gjorde i Sex and the City går självfallet att ifrågasätta. Dock så låg fokus 

mer på att presentera kvinnor och ge dem plats att synas i en mansdominerad bransch 

under 1990-talet och att kvinnor tog plats var revolutionerande bara det (Ljungberg, 

Lönroth & Sand, 2017). Girls däremot, som utspelar sig 14 år senare och speglar samma 

representation, skulle kunna ses som problematiskt. Detta då kvinnor tar plats i det 

patriarkala samhället i en mycket större utsträckning och att representera mångfald i en 

serie som Girls borde således vara en självklarhet för den samtid vi lever i. 

  

Det typiskt manliga och kvinnliga beteendet syns inte på samma sätt i Girls som det gör 

i Sex and City, vilket skulle kunna visa på att en samhällsutveckling skett och att 

kvinnors kamp kring jämställdhet tagit mer plats. I Sex and the City ser till exempel 

Miranda att gå på toaletten med öppen dörr inför sin pojkvän som ett stort steg, för det 

är inte någonting kvinnor gör. Men i Girls är detta normaliserat och Marnie ses sitta 

avslappnat på toaletten som att det vore det mest naturliga en människa kan göra inför 

sin pojkvän. I Girls har de inte lika stort fokus på män. De träffar män på olika sätt 

under hela seriens gång, men de kvinnliga karaktärernas samtalsämnen handlar om så 

mycket annat utöver dessa män. Detta skiljer sig från hur de pratar om män i Sex and 

the City, då vännerna ses på deras ikoniska chat and chew’s där de i majoriteten av 

gångerna diskuterar och pratar om män. Att samtalsämnena i Sex and the City primärt 

innefattar män bidrar till att tittarna under den här tiden får en bild av att kvinnor får 

synas, men att man som kvinna lever för att finna mannen i sitt liv. Att detta är vad livet 

går ut på. Samtidigt visar Sex and the City på en rad olika exempel som visar på 

motsatsen, då exempelvis Samantha väljer att leva ensam i slutet av serien. Något som 

exemplifierar den självständiga kvinnan, som väljer karriär och vänner framför man och 

barn.  

  

Sex and the City har blivit hyllad för att vara feministisk, att kvinnorna ses ha sex och 

prata om sex på samma sätt som män (Akass & McCabe, 2004). Trots detta så 

ifrågasätter kvinnorna varandra, men även sig själva gång på gång om de är slampor på 

grund av detta. Det är även mycket fokus på det materiella i Sex and the City. Dyra 

middagar, kläder, skor och lägenheter är det vi får ta del av i varje avsnitt. De är under 
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majoriteten av tiden uppiffade och fixade och framförallt gör de sig fina för männen de 

träffar för att få de på fall.  

I Girls har man kommit ifrån den synen på kvinnor helt. Fokus ligger inte alls på det 

materiella. En dyr och glammig livsstil hör inte till kvinnornas vardag. På samma sätt 

skildrar Girls inte kvinnornas komplex att ses som slampor för att de har mycket sex. 

Här träffar de män och har sex i lika stor utsträckning som i Sex and the City, men 

huruvida de är slampor eller inte på grund av det kommer aldrig på tal.  

I Girls framställs kvinnorna på ett mer nyanserat sätt, då huvudkaraktären, Hannah, 

sällan sminkar sig eller klär sig i smickrande kläder för sin kropp när hon ska träffa 

männen hon dejtar eller är tillsammans med. Detta skulle kunna ses som att kvinnan inte 

längre ska betraktas av den manliga blicken, utan att Girls försökt skapa en mer 

jämställd relation kvinnor och män emellan.  

  

Serien ska skildra fyra kvinnors singelliv och visa på att kvinnor kan vara självständiga, 

fokusera på deras karriärer och sig själva. Kritiker menar dock att trots detta är det fokus 

på att hitta den rätta under hela serien och att den i stort sätt går ut på att kvinnorna ska 

hitta den rätte (Akass & McCabe, 2004). Efter hundratals dejter och ett fåtal 

förhållanden är det precis vad majoriteten av kvinnorna gör. I slutet av serien är tre av 

fyra kvinnor i ett förhållande i Sex and the City. I Girls har alla kvinnor flera olika 

kärleksrelationer, men fokus ligger inte på att hitta mannen i sitt liv på samma sätt som i 

Sex and the City och i slutet av serien är tre av de fyra vännerna singlar. 

Det är således lika många som är i ett förhållande i Sex and the City, som är singlar i 

Girls. Något som skulle kunna ses en utveckling av vad en kvinnas liv ska innebära. Att 

Girls försöker normalisera kvinnors singelliv.  

 

Både Sex and the City och Girls har haft stor publik sedan seriens första avsnitt visades. 

Enligt filmforskare, kritiker och tittare beror detta på olika faktorer. En av dem är att 

båda serierna inte liknade något de tidigare sett. När Sex and the City kom under tredje 

vågens feminism hade ingen serie, innehållande fyra, moderna, sexuella och 

feministiska kvinnor, visats tidigare (Akass & McCabe, 82). På grund av detta fick den 

erhålla mycket kritik i början, då tittarna inte visste hur de skulle förhålla sig till detta. 

Girls blev en av de mest omdebatterade serierna efter första säsongen sändes i 

amerikansk tv (Miller, 2012). Åsikterna florerade på sociala medier, något som inte 
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existerade under Sex and the City-serien, då den avslutades år 2004 innan människor 

kunde interagera genom denna form. De oändliga kommentarsfälten om Girls 

innefattade hyllningar blandat med hat. Karaktärerna ansågs för privilegierade, då bland 

annat huvudpersonens föräldrar betalade Hannahs utgifter. Detta förstärktes av att alla 

kvinnorna var vita, trots att de var bosatta i Brooklyn där representationen såg 

annorlunda ut (Miller, 2012). 

Dunham blev påhoppad för att inte anses vara vacker nog för att medverka som 

huvudkaraktär i en serie (Miller, 2012). Denna kritik försvarades senare av tittare som 

menade att det handlade om avundsjuka och fördomar. Angreppen om Dunhams 

utseende menades vara sexistiska (Miller, 2012). 

I Sex and the City och Girls har även avsaknaden av andra sexuella läggningarna än 

heterosexualitet kritiserats. Det har funnits homosexuella karaktärer, men det har inte 

varit någon av huvudpersonerna (Miller, 2012). 

Sex and the City är efter 20 år fortfarande en av de mest populära serierna på (HBO, 

u.å). Detta kan således bero på den igenkänning serien bidrog till. Journalister menar att 

även om Girls anses vara en mer realistisk serie än Sex and the City kan fler relatera till 

den sistnämnda (Sandberg, 2017). Detta kan således bero att man inte vill identifiera sig 

med kvinnorna i Girls på grund av deras överdrivna karaktärsdrag (Sandberg, 2017). 

Det finns både likheter och skillnader mellan huvudpersonerna i Sex and the City och 

Girls utifrån visuell gestaltning. Carrie representerar en kvinna med en så kallad 

idealkropp. Hon är smal, har långt, lockigt hår. Hon spenderar mycket pengar på dyra 

märkesskor och kläder, har alltid olika frisyrer och sminkar sig dagligen.  

 

Hannahs kropp skiljer sig från normen av vad som visas i medier. Hon lider inte av 

fetma, utan är endast lite överviktig, trots detta kommenteras hennes kropp kontinuerligt 

under seriens gång av hennes vänner och utomstående. I majoriteterna av scenerna är 

Hannah osminkad och klär sig ofta i kortare plagg, som visar hud. Att hon exponerar sig 

på detta sätt skulle kunna antas för ett feministiskt ställningstagande. Trots att Hannahs 

kropp avviker från idealet, väljer hon att bära dessa plagg. Dessa så kallade chockbilder 

skapar ofta debatt och troligtvis är det vad Lena Dunham hade som avsikt med Girls 

(Hirdman, 2015). Att normalisera det som anses normbrytande.  
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Förutom normbrytande kroppar skildrar serien sexuella trakasserier och övergrepp, 

något som kan liknas vid det metoo-rörelsen innebär. Detta för att visa på det patriarkala 

samhälle som fortfarande existerar (Eduards, 2018). Trots den feministiska kamp som 

pågått sedan slutet av 1700-talet lever vi fortfarande i en mansdominerad värld 

(Ljungberg, Lönroth & Sand, 2017).  

 

Efter att ha studerat serierna utifrån ett feministiskt perspektiv går det att konstatera att 

den feministiska utvecklingen inte kommit så långt. Även om Girls tar spjärn på Sex 

and the City genom att använda sig av fyra, vita kvinnor, bosatta i New York. Och 

vidare inleder första avsnittet med att tala om Sex and the City utifrån en affisch, som 

sitter på Shoshannas vardagsrumsvägg för att sedan skildra fyra mer normbrytande 

kvinnor gentemot karaktärerna i Sex and the City, så finns det slående många likheter 

serierna emellan.  

Det har talats om att Sex and the City var normbrytande när serien visades för första 

gången, likt Girls gjorde när den kom 14 år senare. När serierna nu har studerats och de 

olika scenerna kunnat ses som feministiska och/eller icke-feministiska beroende av den 

samtid den utspelar sig i likväl den realitet som funnits, finns det både likheter och 

skillnader serierna emellan. Girls kommunicerar med sin tid, precis som Sex and the 

City gjorde då den visades för första gången. Skillnaderna mellan serierna kan således 

bero på att de utspelar sig under olika årtionden och befunnit sig under olika perioder av 

den feministiska utvecklingen.  

 

9 Fortsatt forskning  
Denna studie syftade till att undersöka tv-serierna Sex and the City och Girls ur ett 

feministiskt perspektiv. Seriernas huvudkaraktärer skildrar enbart vita, heterosexuella 

kvinnor. Vidare hade det varit av intresse att i fokusgrupper undersöka hur kvinnor med 

annan etnicitet och/eller sexuell läggning upplever serierna. Detta då både filmforskare 

och åskådare kritiserat både Sex and the City och Girls för representationen av dessa. 
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