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1. Inledning 

Bilden av ”manligt” och ”kvinnligt” har i skräck- och action-filmer/TV-serier länge varit 

väldigt stereotyp. Kvinnan har ofta spelat rollen som den utsatta, den svaga, det som kallas  

”Damsel in distress” i karaktärsbeskrivningar. Mannen har å sin sida varit den mer eller 

mindre felfria hjälten, som alltid vet råd. Under 1990-talet och 2000-talet började bilden 

ändras inom den genren. Starka kvinnor dök upp i form av karaktärer och filmer som Lara 

Croft och Resident Evil. TV-serien Buffy – the Vampire Slayer, som sändes mellan 1997 och 

2003, var också en del i detta, främst genom att låta huvudrollen spelas av en ung blond 

kvinna, som i regel annars snabbt hade fått falla offer för mördaren/monstret. Det jag är 

intresserad av att undersöka i min uppsats är hur de manliga karaktärerna påverkas och 

utvecklas i en TV-serie som domineras av starka kvinnliga karaktärer. Vad får de representera 

för ideal för sin publik? Reduceras mannen här till en liknande stereotyp roll som kvinnan 

tidigare gjorde inom samma genre? 
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2. Dispostion 
 

Efter mitt inledande avsnitt följer syfte & frågeställningar. Efter detta har jag lagt in ett avsnitt 

som berättar lite om uppkomsten av Buffy – the Vampire Slayer och vad serien handlar om, 

detta för att underlätta för läsare som inte har sett serien tidigare. Sedan försöker jag i avsnitt 

4 motivera och förklara urvalet av de avsnitt jag valt ut att analysera för min studie. Detta 

följs av ett stycke som behandlar tidigare forskning kring serien, främst en genusstudie som 

genomförts av Lorna Jowett vid Wesleyan University, Connecticut, USA.  

Efter detta följer ett avsnitt om metod och mitt tillvägagångssätt, samt ett teoriavsnitt, där jag 

försöker beskriva de teorier om maskulinitet R.W. Connell har formulerat, samt teorier om 

den amerikanska maskuliniteten av Susan Faludi. Därefter följer en introducerande 

beskrivning av de sju karaktärer jag valt att i första hand titta på. Jag nämner även i 

förbigående tre karaktärer i avsnittet etnicitet, men jag väljer att inte inkludera dem i mina 

tidigare karaktärsbesrkivningar, då jag nämner de som exempel enbart i etnicitetsavsnittet, 

och där berättar kort om dem. 

Därpå följer min analys, uppdelad efter fyra teman; hegemoni, sexualitet, etnicitet och 

aggressivitet. Därefter följer en kort sammanfattande analys. Slutligen har jag en kort 

slutdiskussion. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att studera representationen av manliga karaktärer i TV-serien 

Buffy – the Vampire Slayer, och vilken ”typ” av män som finns i serien. För att göra detta 

utgår jag från tre frågeställningar:  

Hur representeras maskulinitet?  

Förändras bilden av maskulinitet något under seriens gång, i så fall på vilket sätt? 

Finns det flera bilder av maskulinitet i serien, och hur utrycker sig det i så fall? 
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4. Kort genomgång om serien, dess uppkomst och vad den 

handlar om 

Karaktären Buffy Summers, huvudkaraktär i Buffy – the Vampire Slayer, skapades i början av 

1990-talet av TV- och filmmanusförfattaren och producenten Joss Whedon. Han ville skapa 

en karaktär som skulle vara en motpol till den blonda bimbon som alltid gick in i en mörk 

gränd i skräckfilmerna och föll offer för monstret. Här skulle istället monstret åka på en fight 

och förlora. Buffy är en Slayer (Dråpare i den svenska översättningen, men jag kommer att 

använda mig av det engelska uttrycket.) En Slayer är en ung kvinna vars uppgift är att 

beskydda människor från vampyrer, demoner och andra övernaturliga faror. Karaktären dök 

upp första gången 1992 i filmen Buffy – the Vampire Slayer (Buffy och vampyrerna på 

svenska). Filmen fick dåligt mottagande av både kritiker och publik. Whedon själv hävdade 

att regissören förstörde hans manus. 1997 bestämde sig Whedon istället för att föra över sin 

karaktär till TV. Serien började sändas på den amerikanska kanalen WB, där den gick mellan 

1997 och 2001, därefter flyttade serien över till UPN 2001-2003. Serien hittade snabbt en 

fanskara och mottogs även väl av kritiker och nominerades till flera priser. Skaparen Joss 

Whedon var själv mycket aktiv i seriens produktion, och har själv skrivit och regisserat flera 

av de avsnitt som har blivit publikfavoriter, bl.a. Hush (4.10), ett avsnitt som i 28 av sina 42 

minuter helt saknar dialog. Whedon blev nominerad till en Emmy för bästa manus för det 

avsnittet.  

När serien tar sin början flyttar Buffy till det lilla samhället Sunnydale i Kalifornien med sin 

mamma, där hon slåss emot diverse mörka makter. Staden är center för onda aktiviteter, då 

det råkar ligga på ett så kallat Hellmouth (Helvetesgap i den svenska översättningen), ett 

mystiskt fenomen som drar till sig ondska. Det faktum att det är så mycket ondska i staden 

som ingen av de ”vanliga” invånarna verkar märka, skämtas med i flera avsnitt, bl. a. ett där 

det avslöjas att Sunnydales invånarantal är 38500 personer, men staden har ändå minst 12 

olika kyrkogårdar, alla i gotisk skräckfilmsstil. Invånarna förklarar dessutom bort flera av de 

lustiga dödsorsakerna som uppträder i serien och den officiella förklarlingen till de vampyrer 

som figurerar i samhället är att de gängmedlemmar på knark. Dock längre fram i serien verkar 

det som att de flesta i staden är fullt medvetna om all övernaturlig aktivitet och ondska, de 

väljer bara att ignorera eller bortförklara det. 
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Buffy tränas och beskyddas av Rupert Giles, oftast kallad bara Giles, som är hennes Watcher 

(Väktare).  Hon har i sin kamp hjälp av bästa vännerna Willow och Xander, och den ”goda 

vampyren” Angel, som hon även utvecklar ett förhållande med. Under varje säsong finns det 

en så kallad Big Bad, Storskurk skulle vi väl kunna översätta det till på svenska, som 

återkommer över flera avsnitt under säsongens gång, och besegras i slutet av säsongen. I 

övrigt är serien upplagd så att Buffy och hennes vänner i varje avsnitt träffar på något nytt 

monster eller övernaturligt fenomen som besegras och troligen inte syns till igen, ett upplägg 

som brukar kallas ”Monster of the Week”. Under seriens gång används ofta de övernaturliga 

elementen som metaforer för de problem som tonåringar och unga vuxna tampas med under 

sin uppväxt, och vägen in i vuxenlivet. 

Jag ska även kort nämna att i Buffy när en person blir ”Sired”, dvs dödad och 

gjord till vampyr, så försvinner personens mänskliga själ, men personens minnen och 

personlighetsdrag blir kvar. Själen förstörs och ersätts med demonen, som utan själ därför blir 

helt samvetslös. Jag nämner det här eftersom det spelar in senare i min analys.   

Ensemblen utvidgas över de sju säsongerna, och nya ”fasta” huvudroller tillkommer nästan 

varje säsong, därför kommer jag ge en kortare beskrivning av de karaktärer jag valt ut som 

viktiga för min studie.  
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5. Material och urval 

Då jag inte har tid eller möjlighet att titta igenom hela serien (144 avsnitt) så valde jag ut 

några få avsnitt från olika säsonger. Men eftersom jag redan sett seriens alla avsnitt tidigare, i 

en orelaterad kontext, känner jag ändå till seriens uppbyggnad och karaktärernas historia, och 

kan därför nu se de utvalda avsnitten i ett annat ljus. Jag kommer att försöka få svar på mina 

frågeställningar genom att analysera flertalet enskilda, manliga karaktärer i de avsnitt jag valt 

ut. Urvalet går till så att jag väljer ut avsnitt som jag tycker bäst representerar de karaktärer 

jag vill studera. Jag försöker se till att få minst ett avsnitt från varje säsong som karaktärerna 

medverkar i, för att kunna få en någorlunda bild av hur de utvecklas. (Alla karaktärerna som 

jag analyserar är inte med i alla säsonger.) Jag har valt ut sju karaktärer att analysera. Sex av 

dem är huvudroller i minst en säsong var, och den sjunde är en mindre karaktär jag valt att 

analysera, pga att han i mitt tycke spelar stor roll för min studie. Jag tar även upp ett antal 

mindre karaktärer i förbigående, men inte till samma utsträckning till de sju karaktärer jag valt 

ut som huvudobjekt för min studie. 
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6. Tidigare forskning 
 

TV-serien Buffy har inom amerikanska akademikerkretsar gett upphov till vad som lite 

skämsamt kallas ”Buffy studies”, och det har skrivits flera böcker och antologier som studerar 

serien ur flera olika perspektiv, t.ex. feminism, genus, queer, teologi, filosofi, m.m.  

En av dessa böcker jag har kommit över och läst för min studie är Sex and the 

Slayer: A Gender Studies Primer For the Buffy Fan (2005) av Lorna Jowett. Boken är en 

genusstudie, skriven i första hand för dem som redan har sett serien, som går igenom flera av 

seriens karaktärer, uppdelade efter teman, så som Bad Girls och Tough Guys. Jag har inför 

min studie valt att fokusera på de tre kapitel som behandlar männen i serien. Dessa tre kapitel 

bär titlarna Tough Guys, New Men och Dead Boys. I introduktionen till maskulinitetskapitlen 

skriver Jowett om ”maskulinitetens kris”, där hon menar att mannen och maskuliniteten idag 

har hamnat i en situation där maskuliniteten förändras, och inte längre befinner sig i överläge 

på samma sätt som förr. Hon citerar Jim McGuigan med att några orsaker till denna ”kris” 

bl.a. är att fadern inte längre har samma auktoritet i hemmet som förr, och att kvinnor har 

stärkt en ställning både akademiskt och på arbetsmarknaden. (Jowett 2005:95)  I samma 

stycke nämner Jowett även att maskuliniteten fram till helt nyligen har varit ”det osynliga 

könet, det universella, normen”. (Jowett 2005:95) 

En av Jowetts övergripande teorier är att i Buffy slåss två maskuliniteter oftast mot varandra; 

”den gamla” (den som ”tough guys” visar upp) och ”den nya”. ”Den gamla här är en väldigt 

hävdande form av maskulinitet. De män som visar upp den form av maskulinitet som hon 

kallar ”den gamla” är ofta chauvinistiska, våldsamma,...... 

De teorier som Lorna Jowett utformar i sin bok är bl.a. att ”tough guys” i hennes benämning, 

de ”riktiga” männen, oftast är seriens skurkar. De är homosociala, hävdande, ”macho” och 

våldsamma. Däremot försöker hennes ”new men” förtrycka sin ”sanna” maskulinitet. De är 

mycket medvetna om hur genus konstrueras, och jobbar själva hårt med att förändra 

genusidentiteterna. (Jowett 2005:119) De ”nya männen” är dessutom nästan uteslutande 

heterosociala, till skillnad från sina ”tuffa, maskulina” motsvarigheter. 



11 

 

I kapitlet Dead Boys diskuterar hon, som titeln anger, seriens större vampyrkaraktärer. (De 

flesta vampyrer i serien är endast med i fåtalet actionscener.) Hon ger här störst utrymme åt 

karaktärerna Angel och Spike. Jowett nämner i introduktionen till detta kapitel att titeln avser 

just Angel och Spike, då de, tillsammans med övriga längre figurerande vampyrkaraktärer, är 

väldigt unga i förhållande till seriens övriga ”onda” vampyrer. Den övergripande teorin för 

det kapitlet är att även om vampyrer som icke-mänskliga varelser inte behöver ta på sig några 

genusnormer eller identiteter så gör de oftast det i alla fall.  

 Från Jowett tar jag med mig teorin med ”gammal” och ”ny” maskulinitet, men 

kommer inte att utforska det på riktigt samma sätt, då Jowett ofta talar om de ”nya männen” 

som femininiserade och avmaskuliniserade, vilket jag inte rikigt håller med om.  
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7. Metod & teoretisk inramning 

7.1 Metod och tillvägagångssätt 

I uppsatsen kommer jag att utgå från diskursteoretisk analys. Då man inom diskursteorin 

analyserar och diskuterar frågor om identitet, gruppbildningar och hegemoni, är denna metod 

mest lämpad för min analys. Min analys är kraftigt teoristyrd, och kan därför med fördel 

passas ihop med diskursteorins metoder. En av diskursteorins delar som intresserar mig för 

min studie är frågan om ”Identitet”. Enligt Diskursanalys som teori och metod (2000) av 

Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips definieras diskursteorins 

identitetsuppfattning enligt åtta sammanfattande punkter, varav några är följande; 

• Subjektet är i grunden splittrat; det är aldrig riktigt ”sig självt”. 

• Det får identitet genom att representeras diskursivt. 

• Identitet är identifikation med en subjektsposition i en diskursiv struktur. 

• Identiteten är föränderlig – precis som diskurserna är det.  

• Subjektet är fragmenterat eller decentrerat; det har flera identiteter alltefter vilka diskurser det ingår i. 

(Winther Jörgensen & Phillips 2000:51) 

Jag väljer endast ut dessa fem punkter för min studie, då de innehåller de delar jag är 

intresserad av att anlysera. Subjektet i min studie är ”mannen”, eller rättare sagt den manliga 

karaktären jag undersöker i mina respektive analysavsnitt. Diskursen för mig blir här de 

situationer dessa karaktärer befinner sig i.      
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7.2 Maskulinitet i teoretisk forskning 
”Maskulinitet” är inget sammanhängade ämne som lämpar sig för en generaliserad 

vetenskap.Trots detta kan vi ha en sammanhängande kunskap om de frågor som rests av dessa 

försök. Det uppnår vi genom att vidga synvinkeln och se på maskuliniteten inte som ett isolerat 

ämne utan som en aspekt av en större struktur.  

(Connell 1999:95) 

Precis som Connell säger i ovanstående citat så kan ”maskulinitet” vara ett flytande ämne och 

begrepp. Vad som är maskulint och inte förändras över tid, i takt med andra sociala 

förändringar. I min studie kommer jag att ta hjälp av sociologen R.W. Connells teorier, 

formulerade i boken Maskuliniteter (1995 i original, utgiven på svenska 1999), och 

journalisten Susan Faludis bok Ställd – förräderiet mot mannen (1999 i original, 2001 på 

svenska), som handlar den amerikanske mannens utveckling i landets historia och hans 

identitet i en modern/post-modern era efter Vietnamkriget. Faludi använder jag för att sätta in 

de karaktärer jag valt att analysera i en amerikansk kontext, då serien är amerikansk, och 

därför bör studeras utifrån en amerikansk maskulinitetsutveckling.  

Connell skriver om hegemoni, eller hegemonisk maskulinitet, som hon i sin bok 

definierar som en rådande genuspraktik som ”innehåller det för tillfället accepterade svaret på 

frågan om patriarkatets legitimitet”, som i sin tur möjliggör mannens dominanta position över 

kvinnan (Connell 1999:101).  Hon nämner vidare i samma kapitel att de mest synliga 

representanterna av den rådande hegemonin inte nödvändigtvis är de mäktigaste, utan kan 

vara skådespelare eller, som i fallet med min studie,  rent av karaktärer i filmer, TV-serier och 

romaner. Många manliga filmstjärnor har under 1900-talet och fram till våra dagar blivit 

ikoner för maskulina ideal, t.ex. Humphrey Bogart eller Cary Grant under 1940-talet, John 

Wayne under 1950- och 1960-talet, och klassika actionhjältar som Dirty Harry (spelad av 

Clint Eastwood 1971-1988), Rocky och Rambo (båda spelade av Sylvester Stallone 1976-

2006). Alla dessa exempel är som synes amerikanska Hollywoodskådespelare och 

filmkaraktärer, som influerar mångas bild, åtminstone i det västerländska samhället, av ett 

maskulint ideal, under sin respektive tidsperiod. Eller snarare så identifierar sig många unga 

västerländska män med dessa hjältar, inte så mycket som att de faktiskt är dem, men att de 

skulle kunna vara dem.  Connell nämner att maskulinitet nästan alltid förväntas utgå från 

mäns kroppar, att den finns inneboende i den manliga kroppen eller uttrycker något om den 
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manliga kroppen. (Connell 1999:69) Detta görs också tydligt i många populärkulturella 

gestaltningar av män, så som i reklamkampanjer och actionfilmer. Connell säger även att 

kroppen är ofrånkomlig i konstruktionen av maskuliniteten, men att det som är ofrånkomligt 

inte alltid är givet. (Connell 1999:83) Idealbilden av den maskulina kroppen förändras även 

den i takt med samhället.  

Connell skriver om relationer mellan maskuliniteter som en viktig del i analysen 

av maskuliniteter. Vi måste sätta oss in i att det finns flera olika maskuliniteter. Connell 

nämner själv som exempel att det inte bara finns en svart maskulinitet eller en 

arbetarklassmaskulinitet.  

För att erkännandet av multipla maskuliniteter inte ska förfalla till karaktärspsykologi, och om 

analysen ska förbli dynamisk, måste man hålla blicken riktad mot genusrelationerna mellan män. 

(Connell 1999:100) 

Connell ritar själv upp riktlinjer för analys av relationer mellan maskuliniter, uppdelat i fyra 

steg; hegemoni, underordnande, delaktighet och marginalisering. Hegemoni har jag kort 

nämnt ovan. I sitt stycke om underordnande skriver Connell främst om heterosexuella mäns 

överordning och homosexuella mäns underordning. Men trots att den homosexuella 

maskuliniteten är den mest synliga eller iögonfallande, är det inte den enda underordnade 

maskuliniteten, utan även heterosexuella män kan underordnas andra heterosexuella män, som 

jag även tar upp senare i min analys. Precis som Connell nämner i sin bok blir vissa män 

utestängda med olika smädelser som ofta syftar till feminitet eller ”icke-maskulina” 

karaktärsdrag, t.ex. ”fjolla” och liknande uttryck. 

Med delaktighet menar Connell att även om det troligen finns väldigt få män som kan leva 

upp till standarden och ”praktiserar” hegemonin, så drar de flesta män nytta av 

maskulinitetens hegemoni, eftersom det gynnar deras position i samhället. Connell föreslår 

här att man kan teoretisera över dessa mäns specifika situation, då de har ett samröre med 

hegemonin, men själva inte utgör sinnebilden av den. (Connell 1999:103) 

Connell definierar hegemoni, underordnande och delaktighet som inre relationer i 

genusordningen, medans marginalisering utgör yttre relationer, relationer mellan 

maskuliniteter mellan över- och underordnade klasser och etniska grupper. Rasrelationer kan 

spela in stort i relationen mellan olika maskuliniteter. Connell nämner att i ett samhälle av vit 
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överhöghet (västvärlden, i min studie USA, åtminstone i min tolkning) kan svarta 

maskuliniteter spela symboliska roller för den vita genuskonfrontationen. (Connell 1999:104) 

Frågan om etnicitet och maskuliniteter i serien kommer jag att ta upp i mitt sammanfattande 

analysavsnitt.   

Den amerikanska journalisten Susan Faludi skriver i första kapitlet av sin bok 

Ställd – förräderiet mot mannen att den man som styr idag är den ”förhärskande amerikanska 

bilden av manlighet”. (Faludi 2001:16) Hon beskriver det som att det är en obehindrad man 

som rör sig igenom, eller till och med över, samhället, ensam, svävandes genom en strid ström 

av mansbilder som kommer från filmer, TV, reklam och musik. ”Han är man för att han inte 

går att hejda”. (Faludi 2001:17) Den amerikanske mannen har sina rötter i nybyggarnas 

legender, män som fortfarande idag figurerar flitigt i filmer och TV-serier, mytomspunna män 

som Jesse James och Wild Bill Hickok, som levde utanför samhället och gjorde vad de ville 

(åtminstone den laglöse Jesse James). Ett ideal som delvis lever vidare i populärkulturell 

form, om även i en mer komplex version.  

Faludi skriver vidare att den amerikanske mannen under landets historia 

utvecklat en mera komplicerad dynamik, där han både står utanför samhället och är en del av 

dess gemenskap. (Faludi 2001:17) Hon nämner pionjären Daniel Boone, som trots att han ger 

sig ut ensam för att ”tämja vildmarken”, så ligger triumfen i hans återkomst för att hämta sin 

familj och bygga upp ett nytt samhälle i den vildmark han utforskat. Hon skriver vidare att 

under kolonialtiden och revolutionen bedömdes män mycket efter sitt bidrag till samhället i 

stort. Just dualiteten i att stå utanför samhället och vara en aktiv del av dess gemenskap 

gestaltas i flertalet Hollywoodproduktioner i modern tid. De redan tidigare nämnda Dirty 

Harry och Rambo är exempel på det, kanske främst Dirty Harry och liknande, efterföljande 

actionhjältar i filmer som Dödligt Vapen och Die Hard. Aktiva i samhällets gemenskap i form 

av sina yrken som poliser (vilket alla hjältarna i ovannämnda filmer är), och samtidigt tar de 

saken i egna händer så fort deras chefer vänder dem ryggen, och står därmed ovanför 

samhället. Den amerikanske mannen är handlingskraftig, ett maskulint drag som även är 

viktigt i många kulturer. En (amerikansk) man klarar sig själv, utan inblandning från andra. 

Dock så pekar både Connell och Faludi på det faktum att bilden av den amerikanske mannen 

har förändrats mycket sedan nederlaget i Vietnamkriget. Det är egentligen först efter detta 

som de militära och polisiära actionhjältarna dyker upp i amerikansk populärkultur, och 

många av 1970- och 80-talets filmhjältar som Rambo och Martin Riggs (Dödligt Vapen) är 
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Vietnamveteraner. Både Connell och Faludi menar att den amerikanska maskuliniteten 

hamnade i ett krisstadium efter Vietnamkriget, samhället förändrades i stor grad, där kvinnans 

roll blev allt starkare och mannens roll friare.   

 I min analys försöker jag applicera Connells teorier på den manliga karaktärerna 

i serien, utifrån den kontext jag sätter in de i med hjälp av Faludis teorier. 

8. Beskrivning av de manliga karaktärerna i serien 

 

Xander 

 Alexander ”Xander”  Harris är en av Buffy bästa vänner, som figurerar under hela seriens 

gång. Han är jämnårig med Buffy, och bästa vän med Willow Rosenberg, som han vuxit upp 

tillsammans med. Xander är till sättet ganska nördig, han fäller ofta kommentarer som 

refererar till olika populärkulturella fenomen, och karaktären fungerar väldigt mycket som 

komisk ventil i serien. Xander är väldigt mycket utanför i skolan, och umgås enbart med 

Willow, till dess att Buffy börjar på skolan, då både Xander och Willow snabbt blir bästa 

vänner med Buffy. Det som är mest intressant med Xander, både delvis för min studie, men 

framförallt med honom som karaktär i serien, är att han är den enda som framstår som riktigt 

”jordnära” och ”naturlig”. Han är den enda större karaktären utan någon form av övernaturlig 

kraft eller kunskap, han är inte särskilt bra på att slåss, utan helt enkelt ”mänskligast” och 

mest vanlig av alla huvudroller i serien. Han är också den enda som får ett ”normalt” jobb, 

(först byggarbetare, sedan förman för sitt arbetslag) och som gifter sig.  

 

 

Giles 

Rupert Giles, nästan uteslutande kallad vid sitt efternamn, är Buffys ”Watcher”. Han jobbar 

som bibliotekarie på Buffys high school, en ganska förståelig täckmantel för hans verkliga 

yrke. Hans uppgift som Watcher är att förbereda Buffy för hennes möten med vampyrer och 

andra faror. Han tränar henne i närstrid och vapenhantering, även fast han själv inte är mycket 

till slagskämpe, och utbildar henne om diverse demonarter. Hans position i gruppen fungerar 

mycket som just bibliotekarie, han använder sin stora kunskap om demoner och svartkonst 
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och sina många böcker för att hitta information och svagheter om de faror som Buffy måste 

möta. Giles är engelsman, och klär sig i början av serien nästan uteslutande i tweedkostymer, 

han bär glasögon, har ett gammaldags gentlemannasätt och är i seriens början ganska stel och 

reserverad. Även Giles utvecklas dock under seriens gång. Han blir en fadersgestalt, inte bara 

för Buffy, utan även för Xander och Willow, som alla på något sätt verkar ha en frånvarande 

fadersfigur. (Detta faktum utforskas aldrig i någon större grad i serien, deras fäder figurerar 

helt enkelt inte, åtminstone inte i någon större utsträckning.) Efter slutet av seriens tredje 

säsong blir Giles arbetslös, först genom att han och Buffy och de övriga huvudkaraktärerna 

spränger gymnasieskolan som Giles jobbar på för att besegra den demon som stadens 

borgmästare förvandlat sig till. I säsong 4 får han även sparken från sitt jobb som Buffys 

Watcher, men återinställs senarei säsong 5 med Buffys hjälp. I mitten av seriens sjätte säsong 

reser Giles hem till England för att jobba därifrån, i övertygelsen att Buffy nu klarar sig själv. 

Han återvänder dock i seriens sista säsong för att hjälpa henne med den stora kamp som sedan 

avslutar serien.   

 

Angel/Angelus 

Angel dyker upp redan i början av serien, och är med som en viktig huvudkaraktär från 

säsong 1 till och med säsong 3. (Karaktären fick därefter en egen TV-serie, Angel, som sändes 

i amerikansk TV mellan 1999-2004.) Till en början är Angel en ”mörk, mystisk främling”. 

Han dyker upp ur skuggorna för att varna Buffy för närstående faror eller ge henne 

information om de fiender hon måste möta, och man vet inte särskilt mycket om honom. Först 

efter några avsnitt får Buffy och hennes vänner, och TV-publiken, veta vem han egentligen är. 

Angel är en vampyr, men unik i det faktum att han har kvar sin mänskliga själ. Innan han blir 

känd som Angel är han Liam, en ung, bortskämd överklassman på Irland, i mitten av 1700-

talet. Liam har en dålig relation till sin far, en rik, sträng köpman, och spenderar det mesta av 

sin tid med att supa och träffa kvinnor. En kväll efter ett barslagsmål träffar han vampyren 

Darla, som dödar honom och gör honom till vampyr. Hon ger honom namnet Angelus, det 

latinska ordet för ängel, som senare definieras som att han är ”demonen med en ängels 

ansikte”. Angelus första gärning som vampyr är att mörda hela sin familj – sin far och sina 

småsystrar. Därefter reser han och Darla Europa runt i 150 års tid och sprider skräck, Angelus 

blir till och med fruktad och berömd i vampyrkretsar för sin sadism och grymhet. I slutet av 

1800-talet i Rumänien hämnas en familj romer mordet på sin dotter genom att förbanna 
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Angelus; de återställer hans själ. Angelus får nu tillbaka sitt samvete, och får tydliga 

minnesbilder av alla sina offer och alla grymheter han gjort. Som han själv uttrycker det i 

Angel (1.07);  

Angel: You have no idea what it’s like to do the things I have done… and to care.  

Förbannelsen går ut på att han får behålla sin själ och plågas för resten av sitt eviga liv, tills 

han upplever ett enda ögonblick av sann lycka; då försvinner hans själ igen och han återgår 

till att vara Angelus. Han ändrar sitt namn till Angel och reser nu istället världen runt och 

plågas av minnena av alla mord, tills han kommer till Sunnydale och träffar Buffy. Det är 

redan i början av serien som Angel dyker upp, hans första framträdande är i Welcome to the 

Hellmouth, (1.01) seriens första avsnitt. Varken publiken eller karaktärerna i serien får dock 

veta hans namn förrän i nästkommande avsnitt. Angels karaktär får ofta vara den starka, tysta 

typen, han säger sällan mer än han behöver för att varna Buffy eller ge henne information. 

 

 

 

 

Spike 

Spike är en karaktär som nästan genast blev en stor publikfavorit i Buffy. Han dyker först upp 

tidigt i säsong 2, avsnittet School Hard (2.03). Spike är en vampyr, relativt ”ung”, åtmintone 

för att vara vampyr. Man får i hans första avsnitt veta att han innan han blev känd som Spike 

kallades för William the Bloody. Först i senare säsonger får publiken veta var det 

smeknamnet ursprungligen kom ifrån. I början på 1880-talet i London är William en man i 

25-årsåldern som bor med sin mor i ett överklasshem, eller åtminstone övre medelklass. 

William är en misslyckat poet och socialt obekväm. I ett av seriens avsnitt som berättar 

Spikes bakgrundshistoria säger en ung kvinna till sina vänner;  

Have you heard they call him William the Bloody, because of his bloody awful poetry?  

(Fool for Love 5.07) 
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William är en hunsad man som är förälskad i den unga Cecily och är mycket beskyddande 

över sin mor. En natt efter att han blivit ratad, förlöljligad och djupt sårad av Cecily lämnar 

han den fest de har varit på i ilska. Han springer på den unga kvinnan Drusilla, som visar sig 

vara vampyr. Hon dödar William och gör honom till vampyr. William tar åt sig av det 

smicker som Drusilla öser över honom innan hon dödar honom. Flera av replikerna kan ses 

som sexuella anspelningar, vilket William i sitt sårade tillstånd uppenbarligen tolkar det som. 

När han inser vad Drusilla egentligen är, verkar han välkomna sitt nya öde utan motstånd.  

Det som skiljer Spike markant från övriga vampyrkaraktärer i serien är att han 

har ett förhållande, eller rättare sagt; inte bara ett förhållande, han verkar vara uppriktigt kär, 

och visar upp mänskliga känslor, så som kärlek och svartsjuka. Drusilla, som gjorde honom 

till vampyr, är hans flickvän, och Spike visar sig vara mycket beskyddande och öm mot 

henne. Han tilltalar henne ofta med gulliga smeknamn och kysser henne inför de andra 

vampyrkaraktärerna.  

Så redan genom sitt korta framträdande sticker Spike ut i serien, både som 

vampyr, och som manlig karaktär. Spike, och även Drusilla fortsätter att spela en stor roll 

genom seriens andra säsong. Efter att Angel/us besegrats med Spikes hjälp, lämnar han 

Sunnydale, för att senare återvända, först i ett avsnitt i trejde säsongen, sedan som fast 

huvudrollskaraktär genom seriens tre sista säsonger, där han dels får vara en komisk karaktär, 

samt en antihjälte för publiken.  

I avsnittet The Initiative (4.07) fångas Spike in av The Initiative, en hemlig militär 

organisation som fångar in och oskadliggör demoner. De opererar in ett chip i Spike huvud, 

som gör honom oförmögen att skada människor. Att han nu är helt harmlös för människor får 

Buffy och hennes vänner att både håna honom och tycka synd om honom, därför tar de in 

honom hos sig, men behandlar honom som en fånge, då han fortfarande är ett monster, 

åtminstone i deras ögon. Det är främst här som karaktären får börja utvecklas, till en början 

som sagt till en komisk karaktär. Han gör flera anmärkningar på att han måste se sin 

favoritserie, Passions, han har ett nära förtroligt förhållande med Buffys mamma, Joyce, och 

spenderar sin mesta tid med att spela biljard och slåss mot demoner. Spike blir även väldigt 

insiktsfull när det kommer till de övriga huvudkaraktärernas förhållanden och 

personlighetsbrister. Spike blir dessutom förälskad i Buffy i seriens femte säsong, och de 

inleder ett sexuellt förhållande i den sjätte säsongen. Spike visas upp som hopplöst förälskad 
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och i det närmaste besatt, men publiken sympatiserar ändå med honom, då han ändå visar att 

han vill göra bättring, och dessutom är han nu helt ofarlig för både Buffy och hennes vänner. 

Efter ett misslyckat våldtäktsförsök riktat mot Buffy, reser Spike till Afrika för att genomgå 

flertalet övernaturliga prövningar för att bli av med chipet han har inom sig, så att han kan bli 

”vad han en gång var”. Det visar sig att hans, för honom okända eller åtminstone förtryckta, 

innersta önskan är att få tillbaka sin mänskliga själ, att bli ”vad han en gång var”, och bli vad 

Buffy vill ha, då hon varit förälskad i Angel, en vampyr med själ. Han återvänder till 

Sunnydale, först galen av sorg och ånger för allt han gjort, men börjar sedan gradvis acceptera 

sin själ och sitt samvete.      

Riley 

Riley Finn dyker först upp i fjärde säsongens första avsnitt, The Freshman. (4.01) Riley är 

några år äldre än Buffy och hennes vänner. Han studerar på college tillsammans med Buffy, 

Willow och Tara, men är lärarassistent åt en av universitets professorer, så troligen är Riley i 

25-årsåldern. (Hans ålder diskuteras eller fastställs aldrig, men eftersom han bor på Campus, 

men samtidigt uppebarligen har studerat längre än Buffy och Willow, så är han troligen 

mellan 23 och 25 år.) Riley blir efter ett tag Buffys pojkvän. Han verkar vara jordnära, 

”normal” (till skillnad från Angel, en vampyr), känslig, intelligent och charmig. Efter några 

avsnitt får först publiken reda på Rileys hemlighet, innan karaktärerna i serien får det. Riley 

och hans vän och studiekamrat Forrest är båda militärer, mer specifikt medlemmar av ett 

hemligt regeringsprojekt kallat The Initiative. (The Initiative, 4.07) The Initiative är ett 

regeringsfinansierat militärt och vetenskapligt hemligt projekt, som har till uppgift att 

kartlägga, fånga in och oskadliggöra de olika demoner som finns i Sunnydale med omgivning. 

Storyn med The Initiative tar upp större delen av seriens fjärde säsong, och brukar sällan 

anses som något av seriens bästa ögonblick av fansen.  

Även efter att The Initiative har lagts ner mot slutet av fjärde säsongen så fortsätter Riley att 

figurera i serien, som Buffys pojkvän och en stor hjälp i kampen mot vampyrer och demoner.    
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Oz 

Daniel ”Oz” Osbourne dyker först upp i andra säsongen av Buffy. Han går på samma High 

School som Buffy, Xander och Willow. Oz är gitarrist i skolans rockband, Dingoes Ate My 

Baby. Oz är en väldigt sammansatt, tystlåten, ”cool” karaktär. Han säger aldrig särskilt 

mycket, och när han väl gör det visar han antingen upp ett ganska torrt sinne för humor, eller 

ett dolt filosfiskt sinnelag, mycket för komisk effekt i serien. Oz blir även tillsammans med 

Willow, hennes första seriösa förhållande, som varar över sista halvan av andra säsongen, 

hela tredje och början av fjärde säsongen. Oz är dessutom varulv visar det sig i mitten av 

seriens andra säsong. Ett faktum han själv tar med ett visst lugn när han får reda på det, och gå 

lugnt med på att låsa in sig i en bur under de tre nätter varje månad som han förvandlas till 

varulv.  

 

Caleb 

Caleb är en mindre, och på vissa sätt rätt oviktig karaktär, eftersom han dyker upp först i 

seriens fyra sista avsnitt. Skälet till att jag väljer att ge honom en egen analysdel är att han på 

sitt korta framträdande hinner gestalta och representera en gammalmodig manschauvinism 

och möjligen även en form av förlegat mansideal. Caleb är en präst, eller åtminstone klär han 

sig så, i35-årsåldern. Han dyker först upp i avsnittet Dirty Girls (7.18). Det som gör Caleb 

intressant för den här analysen, i mitt tycke, är just det att han förkroppsligar en form av 

maskulinitet som till stor del inte lever kvar, och som anses lite tabu och primitiv. Karaktären 

talar dessutom med en utpräglad amerikansk sydstatsaccent.  

Delar av dialogen antyder att han är mycket äldre än vad han verkar, och att han 

inte längre är mänsklig, men att han var präst i sitt mänskliga liv.  
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9. Analys och resultat 

 

9.1 Sexualitet 

 Cordelia: Does looking at big guns makes you want to have sex? 

 Xander: I’m seventeen, looking at linoleum makes me want to have sex. 

( Innocence 2.14) 

Manlig sexualitet spelar en stor roll i serien. Med det menar jag inte just sexuell läggning, då i 

stort sett alla manliga karaktärer är heterosexuella, både huvudroller och biroller. Det enda 

undantaget är en mindre karaktär vid namn Larry, som blir dödad av en demon i slutet av 

seriens tredje säsong, och innan dess används han homosexualitet mest som ett komiskt 

element i serien, då han är en av skolans populära footballspelare, som visar sig vara förälskad 

i Xander. Även om serien tar upp kvinnlig homosexualitet genom att låta två av 

huvudkaraktärerna vara ett lesbiskt par, så tas inte frågan om manlig homosexualitet upp på 

samma sätt. Förutom Larry så figurerar som sagt inga homosexuella karaktärer, och när det 

väl antyds något om homo- eller bisexualitet så görs det som ett skämt. Ett exempel på det 

finns i en scen i avsnittet Beneath You (7.02), när en kvinnlig gästkaraktär förbryllad över 

vilka som av karaktärerna som haft sex med varandra, säger ”är det några av som inte har 

legat med varandra”, varpå Xander och Spike tittar snabbt på varandra, uppenbarligen till 

komik för publiken. I övrigt så tas manlig homosexualitet helt enkelt inte upp.  

Seriens manliga huvudroller visar dock alla upp en sexuell dragningskraft. De mest 

iögonfallande här är vampyrerna Angel och Spike, som båda har ett sexuellt förhållande med 

Buffy vid olika perioder i serien. Men även Xander och Giles visar upp en uppenbarligen 

ganska stark sexuell dragningskraft. Förutom att Willow är förälskad i Xander under seriens 

tidiga avsnitt, så blir han även involverad med skolans populäraste tjej, Cordelia, jämnårig 

med honom. De båda hatar till en början varandra intensivt, men det övergår i säsong 2 till 

genuina känslor för varandra. De har dock, får man veta senare, aldrig sex. Xander förlorar 

istället senare sin oskuld till den oberäkneliga, kriminella Slayern Faith (The Zeppo 3.13), 

vilket också visar att även som skolans utstötte och mobbade ”nörd”, om uttrycket tillåts, så 
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kan han attrahera kvinnor, här en mer sexuellt erfaren kvinna som snabbt tar överhanden i 

situationen och förför honom. Senare i säsongen inleder Xander ett förhållande med den före 

detta demonen Anya, som han sedermera flyttar ihop och förlovar sig med, men lämnar henne 

vida altaret på deras bröllopsdag, då han känner sig osäker på deras framtid ihop (Hell’s Bells 

6.16).  

Även Giles visar upp liknande egenskaper att kunna attrahera kvinnor. I säsong 

2 inleder han ett förhållande med skolans datalärare, Jenny Calendar. De har ett förhållande 

som vara relativt länge (veckor eller månader kan vara svårt att mäta i en TV-serie, då det 

aldrig görs några direkta referenser till vilken tid på året det är). Jenny blir senare mördad av 

Angelus och lämnas i Giles säng med bruten nacke och omströdd av rosenblad, som ett sjukt 

skämt till Giles från Angelus sida (Passion 2.17). Senare i säsong 4 så det visar sig att en av 

hans gamla vänner från England, den färgade kvinnan Olivia, ofta reser till Sunnydale för att 

vara med Giles. Det används till en början också som en komisk händelse, då de övriga 

karaktärerna finner det upprörande att en man i Giles ålder (ca 45, men uppenbarligen så ser 

den unga karaktärerna honom som ”gammal”) har en sexuell relation. Men det ger en ny 

dimension till Giles, och till hans maskulinitet. En ”exotisk” kvinna reser runt halva världen 

för att vara just med honom, men de har uppenbarligen aldrig något ”seriöst” förhållande. 

Båda dessa exempel, Xander och Giles, går ifrån det som gestaltas i skräck- och actiongenren, 

att det är de muskulösa, rättrådiga hjältarna som får kvinnan i slutet, här är det snarare det 

motsatta. 

Angels förhållande med Buffy är till en början rent emotionellt, från hans sida 

på grund av den förbannelse han har över sig. Trots förbannelsen så har Angel och Buffy sex i 

avsnittet Innocence (2.14). Detta leder till att Angel upplever det ögonblick av perfekt lycka 

som förbannelsen talar om, förlorar sin själ och blir monstret Angelus återigen. Innan Buffy 

får reda på vad som hänt så träffas de natten efter att han förlorat sin själ, då han försvunnit 

från platsen de var på tillsammans och hon är orolig för honom. Angel/Angelus börjar här 

håna Buffy för den gångna nattens händelser. Först viftar han bort händelsen som bara sex, 

och att det inte spelar så stor roll. Buffy blir uppenbart sårad och undrar om hon har gjort 

något fel, till vilket Angelus bara skrattar och förklarar att, ”nej då, hon var så bra att man 

kunde tro att hon var proffs”. Ett svar som uppenbarligen sårar den 17-åriga Buffy ännu mer. 

Angel(us) gestaltar här en våldsam stalkermentalitet, en koppling mellan manlig sexualitet 

och våld, som jag även tar upp i nedanstående avsnitt, 8.5. Efter att han har haft sex med 
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Buffy sårar han henne först med de hårda kommentarerna om hennes oerfarenhet, sedan blir 

han ond och börjar förfölja och hota henne.          

Efter att Spike blivit tillfånga tagen av The Initiative och fått chipet inopererat i 

hjärnan som hindrar honom från att skada människor, så förändras hans karaktär mycket. 

Denna ”kastrering” av Spike tar sig först uttryck i en scen med uppenbart sexuella referenser, 

i avsnittet The Initiative (4.07). I scenen försöker Spike anfalla Buffys bästa vän, Willow. När 

han närmar sig henne faller han ihop och skriker av smärta, på grund av chipet. I efterföljande 

scen får vi se hur Willow försöker trösta den nu ”impotente” Spike. Han säger själv ”Det har 

aldrig hänt mig förut” och Willow försöker trösta honom med repliker ”Du kanske bara är 

nervös” och ”Det händer väl alla någon gång”, repliker som referar till impotens, och att han 

här blivit kastrerad. 

Spike: I don't understand. This sort of thing's never happened to me b-before.  

Willow: Maybe you were nervous.  

Spike: I felt all right when I started. Let's try again.  

[Han anfaller igen, men faller återigen ihop med smärtor i huvudet.]  

Spike: Ow! Oh!  

[Han försöker ytterligare en gång.]  

Spike: Ow! Damn it!  

Willow: Maybe you're trying too hard. Doesn't this happen to every vampire?  

Spike: Not to me it doesn't. 

(The Initiative 4.07) 

Efter detta förflyttas Spikes status som våldsam antihjälte till mer av en komisk figur som 

snarare försöker vara en våldsam antihjälte. Han söker fortfarande bekräftelse från de andra 

karaktärerna i serien och tar illa vid sig när de hånar hans påtvingade, kastrerade tillstånd. När 

han väl upptäcker att han fortfarande kan slåss mot andra demoner får han utlopp för sin 

frustration. När han senare inleder ett sexuellt förhållande med Buffy får han en ny form av av 

bekräftelse. Även om de i början inte berättar något om förhållandet för de andra karaktärerna 

i serien, så märks det att Spike här får tillfälle att hävda sin maskulinitet, även om det är Buffy 

som har övertaget i förhållandet, och dessutom verkar vara mer dominant än Spike, även 

sexuellt.  
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Det som också händer med Spike, även innan han inleder förhållandet med Buffy, är att han 

blir starkt sexuellt objektifierad. Spike visas ofta i scener med bar överkropp, och vissa av 

dessa scener är sammankopplade med våld, vilket kan tolkas som ett sätt att visa upp 

sammankopplingen mellan män, sex och våld. Susan Faludi skriver i Ställd hur man i 

filmserien Rambo visar upp huvudkaraktären John J. Rambo med bar överkropp medan han 

torteras, hans fiender ”använder sadistiska psykosexuella tortyrmetoder på Rambos erotiskt 

blottade bringa” (Faludi 2001:414). Rambo bryts dock inte ner, utan står tappert emot sina 

förhörare. Även Connell skriver om den manliga kroppen som central i skapandet av 

maskulin identitet (Connell 1999:69), vilket jag tidigare nämnde i avsnitt 6.2.    

En situation liknande den i Rambo inträffar i Intervention (5.18), då Spike torteras och blir 

slagen av säsongens Big Bad , Glory, som vill få tag på Buffys lillasyster Dawn, men Spike 

vägrar hela tiden att avlöja vart hon finns. Här blir Spike rent visuellt ett objekt att beskåda, i 

likhet med tortyrscenerna i Rambo.   
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9.2 Etnicitet 

Mr. Trick: If this is the part where you tell me that I don't fit in here in your quiet little 

neighborhood, you can just skip it. 'Cause, see, that got old long before I became a vampire, if 

you know what I mean. 

(Homecoming 3.05) 

Etnicitet är i likhet med sexualiteten i serien ”normativ” åt ett visst håll, nämligen vita. I stort 

sett alla karaktärer, såväl manliga som kvinnliga, är vita av europeisk härkomst. Endast tre  

icke-vita manliga karaktärer figurerar i någon större utsträckning, den afro-amerikanske 

vampyren Mr. Trick, som är med som skurk i fem avsnitt, och Rileys bästa vän och 

soldatkollega Forrest. Det faktum att Mr. Trick dessutom är skurk kan även ses som en 

stereotyp, amerikansk tolkning av den svarte mannen. Mr. Trick tar själv upp det faktum att 

staden saknar svarta (och andra icke-vita) invånare.  

Mr. Trick: [… ] I mean, admittedly, it's not a haven for the brothers, you know strictly the 

Caucasian Persuasion here in the 'Dale. But, you know, you just gotta stand up and salute that 

death rate. I ran the statistical analysis, and hello darkness. 

(Faith, Hope & Trick 3.03) 

 

I början av säsong 7 dyker Robin Wood upp, som ny rektor för Sunnydales återuppbyggda 

gymnasieskola och blir den färgade karaktär som figurerar längst i serien, och är med ända till 

slutet. En sak att påpeka här är att av de icke-vita karaktärer som finns i serien är alla afro-

amerikaner. Inga karaktärer av latinamerikansk härkomst figurerar någonsin, och inga 

asiatiska män, dock ett par kvinnliga karaktärer.  

I övrigt är seriens karaktärer, såväl vampyrer som människor, vita européer. Hur gestaltas då 

detta? Ämnet tas egentligen aldrig upp, etnicitet diskuteras inte inom serien, utan vita 

amerikaner och européer anses som normativt, och övriga etniciteter representeras helt enkelt 

inte i det samhälle som serien utspelar, precis som Mr. Trick säger i citatet ovan. I likhet med 

Connells teorier om marginalisering besitter dessutom inga av dessa karaktärer någon direkt 

auktoritet (Connell 1999:105). Mr. Trick är först underställd vampyren Kakistos (Faith, Hope 

& Trick 3.03) och sedan tredje säsongens Big Bad, The Mayor. I och med sitt jobb för The 
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Mayor blir han dessutom underställd en vit, medelålders man, som ändå får ses som 

sinnebilden av amerikanskt förtryck över afro-amerikanska män. Inte heller Rileys vän 

Forrest har någon direkt makt eller auktoritet, även om han är Rileys bästa vän så är han rent 

militärt Rileys underordnade och tvingad att följa order. Och även om Robin Wood på 

Sunnydale High School är rektor, så är han i kampen mot vampyrer och demoner underställd 

Buffy, en ung, vit, medelklasskvinna. Så även om dessa tre färgade karaktärer rent 

individuellt besitter diverse krafter och är användbara både i strid och andra situationer, så är 

de alla tre helt fråntagna sin auktoritet. 

De tydligaste exemplen på brittisk härkomst finns hos karaktärerna Giles och 

Spike, med Giles som det mest framstående exemplet. Denna brittiska härkomst tas upp och 

gestaltas, ibland till någon form av komisk effekt, för att skilja de brittiska karaktärerna från 

de amerikanska. I början av serien framställs Giles som stereotypt brittisk; han är en stel och 

reserverad gentleman. Han visar sällan upp ett sinne för humor, utom möjligen vissa torra 

försök till skämt, utan representerar snarare ett förnuft för de övriga huvudkaraktärerna. 

Under de flesta av sina tidiga framträdanden syns han dessutom dricka té när han är i bild. 

Ytterligare ett tydligt exempel att brittiskheten skiljs från den amerikanska mentaliteten och 

används till grund för komik finns i avsnittet Tabula Rasa (6.08), där karaktärerna kollektivt 

drabbas av minnesförlust och Spike reagerar först på Giles utpräglade brittiska accent, och 

därefter på sin egen.  

Spike: Oh, listen to Mary Poppins. He’s got his crust all stiff and upper with that nancy-boy 

accent. You English men are always so… bloody hell! Sodding, blimey, shagging, knickers, 

bollocks. Oh god... I’m English. 

(Tabula Rasa 6.08) 

  De brittiska karaktärerna avkiljs här från de amerikanska, som är mer av en norm i serien. En 

intressant poäng här är att Spike, innan han reagerar på sin egen accent, uppenbarligen antar 

att han själv är amerikan, och uttrycker till och med en viss avsmak för engelsmän.     
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9.3. Aggressivitet 
Faith: All men are beasts, Buffy. 

Buffy: Okay, I was hoping to not get that cynical 'til I was at least forty. 

Faith: It's not cynical. I mean, it's realistic. Every guy from... Manimal down to Mr. I-Love-The-

English-Patient has beast in him. And I don't care how sensitive they act. They're all still just in it for 

the chase. 

(Beauty and the beasts 3.04) 
 

I mitt inledande citat till detta stycke hävdar karaktären Faith att alla män är odjur, eller har en 

del av odjur i sig. Även Connel skriver om att män av naturen är aggressivare än vad kvinnor 

är, och lägger fram exemplet att våldtäkt går att härleda till att män har en medfödd längtan 

efter våld (Connell 1999:69). 

I Buffy gestaltas det bokstavligt via tre karaktärer; Oz, Angel och Spike. När det 

avslöjas i säsong 2 att Oz är varulv verkar alla karaktärerna, inklusive han själv, acceptera 

detta, och han går med på att sitta inlåst i förvar de nätter han förvandlas. Dock senare under 

serien, under säsong 4, börjar han själv tvivla på sitt inre odjur. Är de separata varelser, eller 

är monstret en del av honom? Även Angel kämpar efter sin återkomst i säsong 3 med det 

faktum att han återigen kan förlora sin själ när han är nära Buffy, på grund av sina känslor 

gentemot henne. Både Oz och Angel måste förtrycka en aggressiv, mörk maskulinitet som de 

båda besitter. Det leder till en form av inre konflikt, i Angels fall utforskas detta mer i 

karaktärens egen TV-serie, Angel, men den kommer jag inte gå in på här. 

Även Giles visar sig besitta en mörk sida. Vid olika tiillfällen i serien berättas det om att 

under Giles tid som universitetsstudent så har han försökt att bryta med sitt öde att bli 

Watcher, börjat spela gitarr i ett rockband och missbruka svart magi, och även marijuana och 

liknande psykedeliska droger, och antagit smeknamnet Ripper, som antyder om en något 

våldsam, mörk sida hos Giles. Dessa historier om den unge Giles mörka, självdestruktiva 

tendenser antyds först i Halloween (2.06). Det är efter det ett återkommande tema i Band 

Candy (3.06) och A New Man (4.12), med flera avsnitt. Istället för att enbart studera döda 

språk och diverse demonarter, börjar han ägna sig åt att åkalla de mörka makter han ska 

studera och bekämpa. Giles flykt in i 1970-talets rockmusik kan också ses som ett behov att 

uttrycka sin maskulinitet. Han gör flera referenser till band som Bay City Rollers, och under 
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seriens fjärde säsong, när han börjar känna sig åsidosatt av Buffy, syns han flera gånger spela 

gitarr och sjunga låtar av Lynyrd Skynyrd och The Who. I avsnittet Band Candy (3.06) återtar 

Giles sin undomliga, oberäkneliga sida när han påverkas av en trollformel. Han börjar röka, 

både vanliga cigaretter och marijuana, spelar Pink Floyd-skivor och vandaliserar både bilar 

och affärer. Temat våld och förtryckt aggressivitet är återkommande bland seriens manliga 

karaktärer.  

   Spikes konflikt är inte riktigt likadan som de övriga karaktärernas. Från det att 

att Spike blir oförmögen att skada människor, från The Initiative (4.07) och framåt, börjar han 

efter ett tag få känslor för Buffy, och försöker då snarare komma i kontakt med sin tidigare 

mänskliga sida. Detta leder dock även till en inre konflikt då Spike har svårt att fly från sin 

vampyrpersonlighet, men samtidigt vill ”bättra” sig för Buffy. Dock så tar sig hans 

(obesvarade) känslor för Buffy ofta uttryck i våld, vilket även hans tidigare känslor för sin 

vampyflickvän Drusilla gjorde. 

 Spike: I'll find her, wherever she is, tie her up, torture her, until she likes me again. 

(Lovers Walk 3.08) 

Under flera av hans försök till närmanden mot Buffy avvisar hon honom gång på gång, både 

med nedsättande kommentarer, och genom våld. Varje gång blir Spike sårad och försöker 

väcka sitt tidigare hat mot henne, och anfalla henne, detta händer vid upprepade tillfällen, men 

Spike lyckas aldrig sätta sina planer i verket (t.ex. i Fool for Love 5.07). Även sättet de inleder 

sitt förhållande på är kantad av våld. I slutscenen av avsnittet Smashed (6.09) misshandlar 

Buffy och Spike varandra, både fysiskt och verbalt, men plötsligt kysser de varandra, varpå 

Buffy trycker upp Spike mot väggen och de har sex. Så fortsätter deras förhållande under 

några avsnitt av säsongen, tills Buffy bestämmer sig för att avsluta förhållandet i As You Were 

(6.15). Detta sårar Spike djupt, och han försöker några gånger få henne tillbaka, vilket 

kulminerar i ett misslyckat våldtäktsförsök i Seeing Red (6.19). Buffy övermannar honom och 

han lämnar Sunnydale i sorg och vrede. Återigen kan man här se en koppling mellan manlig 

sexualitet och våld, något som Spike ofta får symbolisera. Spike är den enda karaktär som 

egentligen får uppvisa denna koppling, både genom sina förhållanden, först med vampyrerna 

Drusilla och Harmony, som båda innehåller våldsamma sexuella relationer, och sedan i 

förhållandet med Buffy, och även som ovan nämnts om hans tortyrscener. Spike får 

representera både ett uttryck för manlig sexualitet och för manliga våldstendenser. Dock så får 
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även Angel till viss mån gestalta den kopplingen, framför allt i och med att efter han har haft 

sex med Buffy och förvandlas tillbaka till Angelus, så blir han extremt våldsam och sadistisk.  

Även Riley framställs som att ha en våldsam sida, främst genom sitt yrke som 

militär, och när, som nämndes i 8.1, han blir underlägsen i strid (våld) så vänds det till någon 

form av passiv aggressivitet, i och med hans självdestruktiva beroende av 

vampyrprostituerade. 

Överlag i Buffy gestaltas män som att behöva bekämpa sin egen aggressivitet 

och de så att säga mörka och primitiva sidorna av sin maskulinitet, det inre odjuret som Faith 

nämner i det inledande citater, och som fysiskt gestaltas av Oz, Angel och Spike. Den enda 

manliga karaktären som inte visar upp några större våldstendenser är Xander. Det enda som 

egenligen kommer nära är en scen i The Body (5.16), där Xander i ett uttryck av sorg och 

rådlöshet efter Buffys mors död slår näven i väggen. I övrigt framstår Xander som lugn och 

sansad, och även om han inte har några problem med att slåss mot demoner i den mån han 

kan, eller beskydda Buffy, Willow eller Anya, så kan han knappast ses som våldsam eller 

aggressiv. 
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9.4 Hegemoni 

Giles: Xander’s taken to teasing the less fortunate? 

Buffy: Uh-huh. 

Giles: And, there's been a noticeable change in both clothing and demeanor? 

Buffy: Yes. 

Giles: And, well, otherwise all his spare time is spent lounging about with imbeciles. 

Buffy: It's bad, isn't it? 

Giles: It's devastating. He's turned into a sixteen-year-old boy. 'Course, you'll have to kill him. 

Buffy: Giles, I'm serious!  

Giles: So am I, except for the part about killing him. Testosterone is a great equalizer, it turns all men 

into morons. He will, however, get over it. 

(The Pack 1.06) 

 

 

Den hegemoni som åtminstone i mina ögon representeras i serien handlar här 

inte om vilka som har ett kvantitativt övertag, utan snarare vissa personlighetsdrag. De män 

som är överdrivet våldsamma, chauvinistiska, homosociala och/eller framgångsrika inom ett 

visst område hamnar snart i farliga situationer, där de avlider eller visar sig ha stora 

personliga problem. Detta gäller såväl mänskliga karaktärer som demoner. Alla dessa manliga 

karaktärer verkar ha ett behov av att trycka ner Buffy, den starka kvinnan. Metaforen kan dras 

längre och peka på att dessa män måste hävda sin maskulinitet genom att kuva kvinnor och 

svagare män, ett faktum som ofta återkommer i serien.  En karaktär som verkligen 

förkroppsligar denna manschauvinism  är Caleb, en ond karaktär som dyker upp i seriens fyra 

sista avsnitt. Caleb är extremt manschauvinistisk och våldsam mot kvinnor. Dialogen antyder 

att han redan i sitt mänskliga liv har varit våldsam och troligen mördat minst en kvinna. Hans 

maskulinitet sitter i hans sätt att trycka ner kvinnor, alla kvinnliga karaktärer han möter 

tilltalas med ”whore” eller ”dirty girl”. Han antyder hela tiden att alla kvinnor är onda, 

förföriska varelser, men att han inte klandrar dem, de är bara födda sådana. Han gör flera 

referenser till Arvssynden, och nedsättande kommentarer om Eva, att redan den första 

kvinnan var smutsig, eftersom Adams revben var smutsigt. Karaktären Caleb förkroppsligar 

även en patriarkal, religiös institution (Jowett 2005:116), i sin roll som präst, och det faktum 



32 

 

att han ofta predikar sina tankar inför de andra karaktärerna. Han symboliserar även en 

religiös maktutövan som inte längre är en del av (åtminstone inte i västvärlden) samhället. Det 

som även visar att karaktären representerar en typ av maskulinitet som inte längre ges 

utrymme eller kan existera i ett postmodernt, eller till och med postfeministiskt, samhälle, är 

sättet han besegras på. Buffy bokstavligt talat kasterar honom. Under ett större slagsmål 

mellan de två, där Caleb till största delen har övertaget, hugger Buffy honom i skrevet med en 

yxa. 

Caleb gör precis innan han får det dödande slaget, en sista ansats att anfalla Buffy, då han 

fäller sin sista replik; 

Caleb: You’ll never stop me. You don’t have the- 

[Yxan träffar honom i skrevet.]     

Buffy: Who does nowadays? 

(Chosen 7.22) 

Replikväxlingen här  visar att Caleb anser att inte en kvinna kan besegra honom. Repliken han 

inte hinner avsluta är uppenbarligen ”You don’t have the balls”, vilket ganska tydligt syftar 

till hans syn på kvinnan som underlägsen. 

Överlag så verkar det som att de flesta manliga karaktärer i serien har ett starkt 

behov av att hävda sig, både sin person och sin maskulinitet. När det kommer till de goda 

karaktärerna, såsom Giles och Xander, eller Spike efter han personlighetsförändring, görs 

detta mest till komisk effekt, men fortfarande så finns bekräftelsebehovet där. 

 Ett personlighetsdrag, om det nu kan vara det, som verkar viktigt för 

maskuliniteten i serien är stridsduglighet. Både goda och onda karaktärer hävdar sin 

maskulinitet i strid. Även Xander, som länge är seriens komiska ventil, får militära kunskaper 

efter en händelse i avsnittet Halloween (2.06). Även om han aldrig fullt ut blir helt 

stridsduglig så besitter han flera militära kunskaper, bl.a. reglementen, standardprocedurer, 

strategi och vapenhantering. Hans position i gruppen växer här något, eftersom han nu är 

användbar i de uppdrag gruppen genomför.  

Ytterligare en karaktär som hävdar sin maskulinitet just genom stridsduglighet och militära 

kontakter är Riley Finn, Buffys pojkvän i säsong 4 och 5. Rileys maskulinitet visas dock ofta 
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som att han känner sig hotad av Buffy. Under flertalet avsnitt får publiken, och i viss mån 

även de andra karaktärerna, se hur Riley försöker hantera det faktum att han inte är riktigt lika 

stark eller överlägsen i kamp som Buffy är. Riley blir reducerad till den svagare, något som 

han själv verkar ha väldigt svårt att hantera, vilket efter en tid driver honom till att bli 

beroende av vampyrprostituerade. (Proceduren går ut på att människor betalar vampyrer för 

att suga deras blod, vilket tydligen ger en ”kick” liknande vid ett drogberoende.) Riley klarar 

inte av att känna sig underlägsen och söker därför bekräftelse och faror på annat håll. Flera 

faktorer bidrar till Riley mindervärdeskomplex, inte bara hans underlägsna position gentemot 

Buffy. En av de största omställningarna för karaktären är nedläggningen av The Initiative. 

Trots att Riley vill bryta sig fri från organisationens manipulativa bojor, så klarar han 

uppenbarligen inte riktigt av att bli fråntagen sin militära status. Under sin tid på The 

Initiative är han befäl för en egen pluton, en stark ledargestalt och, åtminstone i viss mån, 

överlägsen sina kollegor i strid och strategi. Ett tydligt exempel på att armén ”gjort honom till 

man” ligger i det faktum att under hela hans tid på The Initiative så blir han ilurad diverse 

droger och medicinska preparat som är till för att förstärka hans fysiska och strategiska 

kunskaper. Det finns ju ett talesätt, åtminstone i amerikansk kontext, att armén ”gör pojkar till 

män” och här gestaltas det bokstavligt. Efter att han lämnar The Initiative och går över till 

Buffy blir han här en medlem i hennes grupp, istället för befäl över sin egen. Han är också 

underlägsen i närstrid, vapenhantering och strategi. Inte ens i deras privata förhållande har 

Riley övertaget. Buffy visar sällan känslor inför Riley och insisterar på att klara sig själv, både 

vad gäller känslor, familj och vänner, och i kampen mot ondskan. Riley förtror även för 

Xander att trots att han älskar Buffy, så älskar inte hon honom, och aldrig kommer att göra 

det, åtminstone inte på det sätt han kräver (The Replacement, 5.03). Riley är den av de 

manliga karaktärerna som verkar ha det starkaste bekräftelsebehovet, möjligen efter Spike. I 

avsnittet Into the Woods (5.10) beslutar han sig för att återigen gå med i armén, i ett 

specialförband som skickas utomlands, utan att berätta det för Buffy. Han lämnar Buffy, 

Sunnydale och serien, för att göra ett sista framträdande i As You Were (6.15) Här dyker Riley 

återigen upp i Sunnydale i jakt på en viss demon och söker upp Buffy för att få hjälp med 

infångandet av denna. Här får vi se att Riley har växt som karaktär, då han nu hittat en miljö 

som är ”bättre lämpad” för honom. Han är återigen gruppbefäl och en betydelsefull person för 

militärmakten. Han har dessutom gift sig med en kvinna som ingår i samma specialförband 

som han själv, och som är hans jämlike (men inte överlägsen honom) i stridstaktik och 

strategisk kunskap. Han är inte längre underlägsen Buffy, utan kan nu vara även mer av 
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hennes jämlike, då det finns en viss distans mellan dem och han lyckats hävda och ”återställa” 

sin maskulinitet igen. Både Xanders och Rileys militära framtoningar kan kopplas till vad 

både Connell och Faludi skriver om maskulinitetens kris i USA. Efter ett starkt nederlag i 

Vietnam har filmhjältar som Rambo fått stå för ett visst mansideal, (Connell 1999:109) och 

influerade när han först dök upp en generation av unga män, både Xander och Riley ligger 

inom rätt åldersgrupp för att ha vuxit upp med Rambos militära mansideal.  

 Även vampyren Spike är en karaktär som lider av ett starkt bekräftelsebehov. 

Från det att engelsmannen William blir vampyr och börjar kalla sig för Spike, försöker han 

hävda sin maskulinitet och visa en hårdare, tuffare sida, gentemot hur han har varit innan. Han 

tar här åt sig en mörkare sida av sig själv, och av maskuliniteten. Han börjar förändra sin 

karaktär nästan direkt. Från det att han blir vampyr börjar han nästan genast tala med en annan 

dialekt. Hans tidigare klassiska, tydliga, välartikulerade brittiska ccent ersätts med en djup och 

mer släpig North Londonaccent, mer associerad med arbetarklassen. William börjar kalla sig 

Spike, också ett sätt distansera sig från den tidigare hunsade William.Han försöker spela 

rollen som den rebelliske, unge mannen. Hans klädstil, frisyr och accent är modellerad efter 

det sena 1970-talets och tidiga 1980-talets brittiska punkare, åtminstone när karaktären 

framställs i ”modern” tid (efter 1977). Billy Idol kan ganska snabbt ses som en tydlig influens, 

något som påpekas komiskt när Spike hävdar att Billy Idol kopierat hans stil, inte tvärtom. 

Även innan har han förkastat sina gamla kläder, associerade med hans överklassbakgrund, för 

en stil som är mera medel- eller arbetarklass.  

Spike framstår som rebellisk, våldsam och tuff, men den mannen han en gång var snarare 

känslig, konstnärlig och blyg. Att han dessutom skiftar sin personlighet från brittisk överklass 

till brittisk storstadsarbetarklass, är också ett tydligt sett att se hur Spike själv uppfattar 

maskulinitet. Accenten och attityden uppfattas som mer aggressiv än hans tidigare, mänskliga 

personlighet. Det är också intressant att i de scener där han sätts i situationer som hotar hans 

maskulinitet, t.ex. när Buffy lyckas slå ner honom eller om andra av hans fiender lyckas med 

samma sak, så blir hans accent ännu mera överdriven, och han försöker komma med ”tuffa” 

eller roliga kommentarer. Han försöker hävda en starkare maskulinitet genom att bre på sin 

accent när han känner sig hotad. Att karaktären Spike har gjorts så ung i förhållande till övriga 

vampyrer (drygt 120 år) gör också att karaktären får representerara en ung, otålig man, nästan 

en rebellisk tonåring. När han först gör entré i serien börjar han genast ifrågasätta de övriga 

vampyrerna i Sunnydale, han skryter om att han under sin korta livs(döds)tid redan hunnit 
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döda två Slayers, och börjar genast styra och ställa. Det faktum att han skryter om sina 

tidigare segrar kan dras som paralleller till sexuella erövringar. När han först tar upp det själv 

säger han;  

Spike: Yeah, I did a couple o' Slayers in my time. I don't like to brag...  Who am I kidding? I 

love to brag! 

(School Hard 2.03) 

 

Spike visar här upp en skrytsam och bekräftande form av makulinitet, som mer än gärna 

berättar om sina segrar, i en ”mänsklig” kontext får detta representera skryter som sina 

sexuella erövringar, åtminstone i min egen tolkning. Spike är dessumtom extremt otålig, 

ytterligare ett ”ungdomligt” drag, och gillar inte att andra ska bestämma över honom. Han vill 

själv vara ledare och bestämma, inte tvingas följa någon annans regler. De övriga vampyrerna 

i Sunnydale har planerat en attack som ska ske tre nätter efter det att Spike anländer till 

staden. Spike samlar dock ihop ett gäng vampyrer och anfaller natten innan med förklaringen; 

”I got bored”.   

Som jag tidigare nämnde så har i stort sett alla de manliga (huvud)karaktärerna 

ett behov av att hävda sig, något som även stämmer in på Giles, även om det inte yttrar sig på 

samma sätt hos honom som hos Riley eller Spike. En bit in i serien så får Giles spela rollen 

som ”extra-pappa” åt de tre ursprungliga huvudrollskaraktärerna (Buffy, Willow och Xander), 

då alla tre saknar fadersfigurer i sina liv. Buffys föräldrar är skilda och fadern figurerar enbart 

i två avsnitt, Xanders far är en deprimerad alkoholist som det antyds är våldsam mot sin 

familj, och Willows far finns helt enkelt inte med i serien, dock så nämns det aldrig att han 

skulle vara frånvarande. Giles fyller upp detta tomrum för de alla tre, ger de råd och stöd om 

de behöver hjälp, och framförallt Buffy, men även Willow och Xander, behandlar honom som 

en far, och han verkar inte ha något emot att ta upp den rollen. I en scen i avsnittet Innocence 

tappar Buffy tron på sig själv efter att ha försatt sina vänner och andra människor i fara när 

Angel förlorar sin själ, då hon känner sig skyldig till det som hänt. Giles tröstar henne och 

inbjuder till tillit. 

Giles: […] But if it's guilt you're looking for, Buffy, I'm not your man. All you will get from me 

is my support. And my respect. 
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(Innocence 2.14) 

Giles visar här upp en faderlig sida och låter Buffy veta att han finns där för henne. Det som 

blir hans bekräftelsebehov, i min tolkning, inträffar senare i serien. Under seriens sjätte 

säsong har Buffy mognat mycket som människa och som Slayer, och behöver därför inte 

Giles hjälp lika mycket, något han själv inser och anmärker på. Han anser sig stå i vägen för 

Buffy fortsatta utveckling (Once More With Feeling 6.07). Dock i samma avsnitt så säger han 

att önskar han kunde vara den far hon behöver. De övriga karaktärerna har heller inte samma 

behov av Giles, då Willow och Anya till stor del tar upp hans roll som bibliotekarie och 

forskare, och Xander har ett eget jobb och ett seriöst stadgat förhållande med Anya. Giles ser 

sitt uppdrag som färdigt och reser hem till England. Dock så återvänder han i slutet av sjätte 

säsongen  och även under seriens sjunde och sista säsong. Det är här som hans behov att 

hävda sig kommer in. Till en början är hans återkomst efterlängtad. Efter ett tag så inser han 

att precis som tidigare spelat ut sin roll som Buffys Watcher och karaktärernas fadersgestalt, 

och mot slutet av sjunde säsongen verkar det göra honom mycket bitter. Han börjar lägga sig i 

Buffy organisation av den närstående slutstriden, och när de övriga karaktärerna i serien 

börjar tvivla på hennes ledarförmåga vänder han sig även (tillfälligt) mot henne och stiger in 

som rådgivare igen.  

Så för att återknyta till frågan om hegemonisk maskulinitet, har jag under min studie av serien 

kunnat se exempel på en viss hegemoni i serien. Jag skulle vilja påstå att jag ser 

representationer av två olika hegemoniska maskuliniteter i serien, en kvantitativ (helt enkelt 

att det är ett större antal manliga karaktärer som visar upp denna form av maskulinitet) och en 

som jag inte riktigt vet vad jag ska kalla den, ordet ”kvalitativ” känns missvisande. Min poäng 

är att den typ av maskulinitet som representeras av störst antal män i serien är den som ” 

möjliggör mannens dominanta position över kvinnan” i Connells ord (Connell 1999:101), 

men dessa män figurerar inte lika mycket som de som uppvisar motsatsen. Snarare i just 

denna TV-serie så har inte mannen alltid den dominanta positionen, men de män som visar 

upp den hävdande, dominanta ”macho-maskuliniteten”, gestaltas antingen som skurkar eller 

figurerar enbart som sidokaraktärer. Den egentliga hegemoni som figurerar i serien är 

någonting annat. Fokus ligger på de karaktärer som Xander och Giles till en början. Män som 

är i kontakt med sina känslor, är rådgivande och beskyddande, men inte dominanta över 

seriens kvinnliga karaktärer, dock heller inte helt undergivna. De är dock undergivna ”de 

andra” männen, de som är överlägsna i styrka, stridskonst, magi och/eller makt.          
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9.5. Sammanfattande analys 

Att bilden av maskulinitet förändras i serien är både sant och osant. Det är snarare så att olika 

karaktärer individuellt får en förändrad maskulinitet, främst Spike, men även Xander och 

Giles. Det finns helt klart flera bilder av maskulinitet representerade. Det som ofta gestaltas i 

serien är maskulin aggressivitet, och de ”mörka” sidorna av maskuliniteten, och dess negativa 

effekter både på förhållanden och på samhället. I Buffy – the Vampire Slayer representeras 

maskulinitet i första hand via karaktärerna Giles, Xander och Angel, och senare Spike, efter 

Angels utträde ur serien. De är män som alltid finns där för sina vänner (oavsett kön, men de 

flesta av deras vänner är kvinnor), ger råd och beskyddar de kvinnliga karaktärerna. Alla 

dessa karaktärer är mycket empatiska, både när det gäller de själva och andras känslor. Giles 

och Xander har faderliga och broderliga relationer med de övriga huvudkaraktärerna Buffy 

och Willow, och senare även Dawn, Buffys syster. Även Spike fyller en broderlig funktion, 

framförallt till Dawn, då båda två är väldigt utanför från de andra huvudkaraktärernas 

gemenskap, och därför dras till varandra, i en relation där Spike blir en slags bror för Dawn. 

De sitter ofta och talar om Buffy och det faktum att de är utanför och ingen lyssnar på dem. 

Spike visar dig dessutom vara väldigt beskyddande över Dawn.  

Serien innehåller flera olika gestaltningar av maskulinitet. Ingen av huvudkaraktärerna 

representerar den stereotypa hjälteroll som ofta figurerar i amerikanska actionfilmer, utan tar 

en mera jordnära gestaltning av maskulinitet. ”Krisen” som Connell och Faludi skriver om 

finns representerad i serien i och med att den typen av maskulinitet som utövas av vampyrer, 

demoner, Caleb, och de onda Angelus och Spike, och även Riley, är kopplad till det 

mansideal som existerade innan Vietnamkriget. Xander och Giles däremot förkroppsligar den 

maskulinitet som vuxit fram efter krigets slut. Buffys kastrering av Caleb i Chosen (7.22) kan 

tolkas som att det i dag tas avstånd till det mansideal som existerade innan Vietnam, det anses 

snarare förlegat, och passar inte in i dagens samhälle.  
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10. Slutdiskussion 

Som det förhoppningsvis framgår av min analys så är temat maskulinitet komplext att 

undersöka, precis som Connell skriver. Bilden av maskulinitet förändras ofta, och även om 

vissa drag, både fysiska och personlighetsmässiga, och yrken fortfarande anses vara typiskt 

maskulina, så förändras samhället, och med det maskuliniteten och dess position i samhället. I 

min mening så är studien av genusrelationer och identiteter något att ta vara på, då det 

ständigt dyker upp nya områden att analysera dem i. Varför då via populärkultur, som i min 

studie? Populärkulturella representationer av vardagsliv och relationer kan i stort influera oss, 

både som individer och som samhällsinvånare. Jag menar inte att populärkulturen formar 

samhället, men olika representationer inom populärkulturella medier kan påverkar vår syn på 

samhället. Innefattandet av populärkulturella medier i sociologiska studier kan vara 

betydelsefullt, särskilt de TV-serier och filmer som påverkar och influerar så många 

människor, som Buffy och The O.C., Star Wars-filmerna, etc. Studierna av populärkultur och 

sociala relationer kan säga mycket om formandet av vårt samhälle.  
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Buffy – the Vampire Slayer: 

1.01   Welcome to the Hellmouth 

1.06   The Pack 

1.07   Angel 

2.03   School Hard 

2.06   Halloween 

2.14   Innocence 

2.17   Passion 

3.03   Faith, Hope & Trick 

3.04   Beauty and the Beasts 

3.05   Homecoming 

3.06   Band Candy 

3.08   Lover’s Walk 
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4.01   The Freshman 

4.07   The Initiative 

5.07   Fool for Love 

5.16   The Body 

5.18   Intervention 

6.07   Once More With Feeling 

6.08   Tabula Rasa 

6.09   Smashed 

6.16   Hell’s Bells 

7.02   Beneath You 

7.18   Dirty Girls 

7.22   Chosen 
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