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1 Inledning 

1.1 Presentation  

Buffy the Vampire Slayer (1997–2003), en ungdomsinriktad amerikansk serie om tre skolele-

vers kamp mot övernaturlig ondska i den kaliforniska småstaden Sunnydale, har ett akade-

miskt anseende som en av 1990-talets viktigaste kultserier – den kan rentav vara en av de 

mest omskrivna serierna genom tiderna (Levine & Parks 2007). Inte minst har den bidragit till 

fokuseringen av flickor och unga kvinnor som actionhjältar, brytande traditionen inom film 

och tv att framställa kvinnor som svaga, försvarslösa och beroende av mannens hjälp för att 

klara sig. Detta har emellertid inneburit att vad skrivits om den främst är vinklat till ett genus- 

och sexualitetsperspektiv samt till populärkulturella cultural studies. Jag vill i stället undersö-

ka serien och dess huvudkaraktärer ur en psykologisk vinkel med utgångspunkten schizofreni, 

såsom teoretiserat av Gilles Deleuze och Félix Guattari. Anledningen till detta är att jag vill 

studera samspelet mellan karaktärerna som en grupp, snarare än att framhäva de enskilda in-

dividerna: hur deras sammanhållning bryter både mot den normativa familjestrukturen och 

mot normen om individens enhetliga personlighet och självständighet.  

   

1.2 Forskningsöversikt 

Mängden av olika texter och analyser som skrivits om Buffy the Vampire Slayer är ofantligt 

stor. Det har skrivits böcker, läromedel, artiklar, serietidningar, fanfiction, skapats hemsidor 

och tidningsmagasin, främst den internationella akademiska internettidskriften Slayage, som 

än idag bedrivs i hög grad. Till och med universitetskonferenser och kurser har hållits om se-

rien, videon och projekt har gjorts av universitets studenter, och mycket mer. Men det som 

skrivits om serien tar främst upp cultural studies, ras, genus, sexualitet och psykologi i den 

mer ordinära, freudianska meningen. Det har till och med skrivits flera c-uppsatser i Sverige 

om de sexuella relationerna emellan karaktärerna i serien.  

  Min analys handlar däremot om familjerelationen, hur karaktärerna fungerar som en grupp 

och vad har de för roll som enskilda individer i gruppen respektive vad har de för roll som en 

familj, en helhet tillsammans. Det närmaste man kan komma till att detta ämne har tillämpats 

på serien och analyserats är i Blood relations: Chosen families in Buffy the Vampire Slayer 

and Angel av Jes Battis (2005), vilken belyser ”den valda familjen” ur ett snarast queerteore-

tiskt perspektiv.  

     Den psykologiska inriktningen jag väljer för att tillämpa på serien är schizoanalys. Det är 

dock inte Sigmund Freuds syn på relationer inom familjen, den triangel som representeras av 

Oidipus, utan detta kan man säga är det motsatta, Anti-Oidipus, som Gilles Deleuze och Félix 
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Guattari har skrivit om. Deleuzes och Guattaris teorier har många gånger redan tillämpats på 

filmer – bland böckerna kan nämnas The Matrix of Visual Culture av Patricia Pisters (2003) 

och Deleuze and the Schizoanalysis of Cinema redigerad av Ian Buchanan och Patricia Mac-

Cormack (2008) – men de har inte tillämpats på Buffy the Vampire Slayer i denna bemärkelse, 

såvitt jag vet. Schizoanalys beskriver människan som en mångfald eller en ”maskin” och som 

öppen för relationer i grupp, vilket är anledningen till att jag valde detta ämne: det är en teori 

som tycks stämma överens med skildringen av den grupp som huvudpersonerna ingår i. Ka-

raktärerna studeras därför här som sammansatta i grupp, en ”familj” som är en maskin bestå-

ende av maskiner.   

      

1.3 Syfte, problemställning och metod  

Mitt syfte med uppsatsen är att utifrån Deleuzes och Guattaris schizoanalytiska teorier under-

söka hur gruppen av vänner i Buffy the Vampire Slayer framställs som en mångfald och som 

en maskin, för att se hur deras samvaro och samverkan bryter mot den konventionella familje-

strukturen och den psykologisering av karaktärer som hör till den: den oidipala ordningen. 

Detta innebär att studera hur de fungerar som en helhet och inte endast som individer var för 

sig, ifall de är en anti-oidipal familj, en schizofren begärsmaskin, en nomadisk krigsmaskin, 

och hur de står i förhållande till makt utifrån begär. Den övergripande problemställningen är 

därför huruvida och i vilka avseenden gänget som utgör seriens huvudpersoner kan sägas vara 

en anti-oidipal familj. Detta innebär att utgå från tre analysfrågor: Är gruppen ”schizofren”? 

Utgör de tillsammans en krigsmaskin? Är de som en grupp en begärsmaskin?  

     Jag har valt att analysera sju episoder, en från varje säsong, eftersom jag anser att det är 

lättare att undersöka gruppen på ett bredare analyseringsfält, så att man kan ta med och analy-

sera så mycket som möjligt samtidigt som läsaren kan få en uppfattning om hur gruppdyna-

miken utvecklas och förändras med tiden. Anledningen till att jag dock valde just dessa epi-

soder från varje säsong är för att jag anser att de bäst representerar problematiken i mina valda 

teorier. Dessa episoder behandlar de teoretiska ämnen som jag valt att arbeta utifrån och tillå-

ter mig att kunna besvara och undersöka problemställningarna i större utsträckning än resten 

av episoderna i säsongerna. Jag analyserar episoderna i kronologisk ordning och gör därefter 

en sammanfattning. Men först vill jag ge en kort beskrivning av seriens huvudkaraktärer samt 

klargöra de teoretiska utgångspunkterna.  
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2. Karaktärsbeskrivning: Buffy, Willow, Xander och Giles – Gänget/familjen 

Dessa karaktärsbeskrivningar anser jag vara hur seriens producenter har valt att visa och 

framföra karaktärerna till åskådarna, det är med dessa egenskaper som deras roller framhålls 

individuellt.  

 

2.1 Buffy Summers – dråparen 

Buffy är vid seriens början 16 år och en ”vampyrdråpare”. Enligt seriens premiss har det un-

der de årtusenden som mänskliga civilisationer existerat på jorden i varje generation valts ut 

en enda flicka i hela välden som ska bekämpa och döda vampyrer och demoner och därmed 

bekämpa övernaturlig ondska. Endast när den dåvarande dråparen dör blir nästa kallad. Buffy 

är naturligtvis seriens främsta huvudperson utav de fyra karaktärerna eftersom det är hon som 

är denna dråpare i titeln, och serien handlar främst om henne. Eftersom hon är utvald har hon 

medfödda, övermänskliga egenskaper: hon är den fysiskt starkaste personen i världen, hon har 

bra kondition och koordination, hon är snabb, har överlägsna reflexer, hörsel och nattseende 

än de flesta människor. Men hon har också vissa moraliska egenskaper, hon är omtänksam, 

omhändertagande, vill hjälpa andra, göra det rätta, även om hon många gånger kan vara upp-

studsig, kaxig och anse sig vara överordnad de andra eftersom hon är dråparen.   

 

2.2 Willow Rosenberg – nörden, häxan      

Willow framställs i början som en blyg, töntig men väldigt smart tjej. Under seriens gång ver-

kar skaparna leka, experimentera och utveckla hennes karaktär på så många olika sätt; Willow 

nog är den karaktär vars personlighet och identitet utvecklas mest i serien, med många upp- 

och nedgångar: en utmärkt datorhackare, rockgroupie, lesbisk, en av världens mäktigaste häx-

or...   

       

2.3 Xander (Xander) Harris – clownen 

Xanders karaktär är klassens clown, en rolig ibland lite töntig kille, sedan länge Willows vän, 

och behåller denna identitet i en relativt konstant röd tråd under seriens gång. Han är den enda 

som inte får några krafter med seriens utveckling och får rollen av den vanliga killen, han som 

alltid är lite utanför – men av den anledningen är han den som lägger märke till mycket mer 

hos de andra medlemmarna som andra inte ser eftersom de är så upptagna med sitt eget. Enda 

sättet som hans karaktär utvecklas och mognar på är att han växer upp och blir en riktig man, 

han skaffar sig ett traditionellt manligt jobb, byggarbetare, flyttar till en fin lägenhet, tar hand 
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om sig själv och står allt bättre ekonomiskt. Xander skildras främst som stöttepelaren i gänget, 

han är gängets hjärta så som det flera gånger även påpekas under seriens gång. 

 

2.4 Rupert Giles – väktaren, mentorn 

Giles är en medelålders man som blev utsedd till Buffys watcher (väktare) då hon flyttade till 

Sunnydale; han arbetar inledningsvis som bibliotekarie på skolan. Han framstår i början som 

en tråkig, laglydig, auktoritär och stereotyp engelsman, med glasögon och tweedkavaj. Hans 

karaktär ändras relativt snabbt under seriens gång till att bli någon som tittarna kan skratta åt 

och tycka om, en mer ungdomlig, avslappnad och lätt karaktär. Under denna personlighets-

förändring utvecklar Giles och Buffy en mycket närmare relation, en fader–dotter relation. 

Giles har ingen egen familj och Buffy har knappt någon kontakt alls med sin pappa efter hen-

nes föräldrars skilsmässa och flyttning, vilket gör det lättare för skaparna av serien att utveck-

la denna relation. I serien går de alltid till honom för hjälp med problemlösningar, för att prata 

ut sig och få råd; Giles karaktär framställs som den som nästan alltid har kunskap. För att hans 

karaktär ska få mer mångsidighet och personlighet tar seriens skapare upp Giles förflutna där 

hans karaktär framställs mer mänsklig eftersom vi får se hans mörka sidor och att även han 

har begått misstag samt varit en vild ungdom i sina dagar.  

 

2.5 Gänget/familjen 

Producenterna till serien framställer gänget som en social familjekonstruktion och det som 

håller ihop dem är kampen mot ondska (vampyrer, demoner, monster) och Buffys roll som 

dråparen, men självklart också skolan dit de alla går tillsammans fram tills säsong fyra. Däref-

ter är det främst gängmedlemmarnas kärlek till varandra, lojaliteten och viljan att behålla 

denna starka familjebildning som de har skapat tillsammans som serieskaparna fäster vikt vid.  

     Relationerna och sammanhållningen emellan dem går ofta som en berg- och dalbana men 

gänget har lyckats hålla ihop i vått och torrt som bästa vänner; de framställs som en familj 

som ofta bråkar och har inbördes problem men de hjälper och stöttar också varandra. Under 

alla säsongers framskridande blir några av dem arga på varandra men till sist, i alla fall tills 

varje säsongsavslutning, lyckas de hitta tillbaka till deras familjeliknande kärlek och sam-

manhållning. När något större, farligare händer håller de vanligen ihop, de kämpar tillsam-

mans så att alla av dem har en funktion i striden samt kan hjälpa varandra. De delar upp svå-

righeterna och uppgifterna emellan dem. Marguerite Krause (2003) skriver att serien inte 

handlar om att döda vampyrer, demoner och rädda världen utan den handlar om att hitta me-

ningen med livet samt hur man kämpar sig igenom livet, och drivet samt styrkan till att kunna 
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göra detta får de av varandra genom en balanserande, pålitlig och kärleksfull vänskap (Yef-

feth 2003, s. 107).  

     Det var utanförskapet i skolan som var deras starkaste gemensamhet som höll dem till-

sammans under high school-åren, deras vänskapsband, riktiga liv utanför skolan och deras 

hemligheter bidrog dock även till att de oftast var utanför i skolan. Men efteråt var det där-

emot lojaliteten och familjekärleken till varandra som gjorde dem till en social familj. Denna 

sociala familjekonstruktion må vara konstigare än de flesta familjer, vare sig de är blodrelate-

rade eller självvalda, men den är ändå framgångsrik på grund av deras band av kärlek och 

vänskap till varandra. 

 

 

3. Teori 

Under denna del av min uppsats ska jag presentera och redogöra för mina fyra teoretiska ut-

gångspunkter vilka jag sedan ska applicera på de utvalda episoderna i serien. Den första teo-

rin, det freudianska Oidipuskomplexet, är dock främst inlagd som extra information jämte De-

leuzes och Guattaris kritik av psykoanalysen i Anti-Oidipus.  

 

3.1 Oidipuskomplexet 

Psykoanalysen ställer ständigt nya frågor och utvecklar nya tolkningar med den oidipala tri-

angeln som dess grundläggande perspektiv (Deleuze & Guattari 1983, s. 14).  Oidipuskom-

plexet från Freud består utav familjetriangeln – mamma, pappa och barn. Beteckningen ”Oi-

dipus” innebär att familjekonstellationen betraktas som i en person. Dessutom är driften till 

Oidipuskomplexet producerat av ett kapitalistiskt samhälle. (Deleuze & Guattari 1983, s. 51).  

Philip Goodchild skriver i boken Deleuze & Guattari – An Introduction to the Politics of De-

sire (1996) att tillsammans med Freud finns det flera andra psykoanalytiker som säger att Oi-

dipuskomplexet är konstant runtomkring oss och att det är särskilt i ett kapitalistiskt samhälle 

som detta komplex är den huvudsakliga mekanismen för psykiska bortträngningar (Goodchild 

1996, s. 75). När en eller flera personer blir oidipaliserade, enligt Freud, får dessa människor 

en typ av mask på ansiktet och blir identifierade i samhället med dessa masker på, de tar alltså 

del av samhället med det yttre som de har fått (Ibid. s. 107). Enligt den psykiska produktionen 

av Oidipus är det den fasta och orörliga anslutningen mellan individuella personer som famil-

jekonstruktionen utgörs av och begäret är här underlydande reproduktionen vilket leder till att 

nya individer introduceras och träder in i släktskapsförhållandet genom att exklusivt bli sär-

skilda och utvalda ifrån mängden (Goodchild 1996, s. 88).     
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     Det finns en sexualitet som har som mål att återskapa de moraliska idealen av Oidipus-

familjen eller det subjektiva paret som grundades på löften, principer och ömsesidiga förvänt-

ningar. Målet är att isolera och skydda de sexuella drifterna från alla typer av korruption och 

förstörelse. Lojaliteten till ett enda objekt av begär, även skyldigheten att ofta foga sig efter 

outtalade kontrakt och underförstådda förväntningar, är av större betydelse än typen av person 

eller föremål som är begärd. De olika typerna av sexuella engagemang och begär kan bäst 

övervägas efter sättet de organiserar fantasi livet, än efter de typerna av personer eller föremål 

de är attraherade till. Det finns oidipala homosexualiteter, oidipala grupper och oidipala affä-

rer som försöker återskapa modellen för den triangulära kärnfamiljen (Goodchild 1996, s. 

80f). 

     Skillnaden mellan en schizoanalys och en psykoanalys är att den förstnämnda skapar något 

i sitt omedvetna som inte är bildlig eller symbolisk utan det skapar en ren abstrakt, figural di-

mension med verkliga begär, och den sistnämnda utgörs av att den bibehåller sexualitet under 

den perversa hemligheten i familjen, det incestuösa begäret (Deleuze 1998, s. 351).  

 

3.2 Anti-Oidipus 

Deleuze och Guattaris schizoanalytiska teori om en ”Anti-Oidipus” är främst riktad mot den 

despotiska och dominanta kapitalistiska ekonomin av representation, begär och produktion, 

vilka presenterar bortträngning på alla möjliga nivåer; deras teori är alltså inte främst riktad 

mot psykoanalysen som sådan (Goodchild 1996, s. 106). Schizoanalysen söker efter de ”de-

territorialiserade” strömmarna av begär, strömmarna som ännu inte har blivit minskade till 

oidipala koder och neurotiserade territorier (Deleuze & Guattari 1983, s. xvii). Deleuze och 

Guattari anser att begreppet samt komplexet ”Oidipus” är öppet i ett allmänt och offentligt 

socialt fält, samt att det i den familje-sociala relationen inte finns någon Oidipustriangel. Fa-

miljer är av naturen underliga och begränsade och de är i någon mån alltid problematiska; 

varje familj har oftast något, eller någon, som de skäms för eller är besvikna på, själva famil-

jen skapar inte deras egna brister med vilja utan de uppstår (Deleuze & Guattari 1983, s. 96f).  

     Driften till incest och Oidipus triangeln är producerat av ett kapitalistiskt samhälle och det 

är därför som Deleuze och Guattari anser att detta komplex inte är universal inom mänsklig-

heten. Enligt dem härrör nästan alla privata och personliga problem, särskild de som gäller 

mental hälsa och välmående, ifrån sociala, politiska och ekonomiska källor. Deleuze och Gu-

attari anser att i vårt samhälle är det familjen som är den berättigade representanten för psy-

kisk bortträngning, samt skriver att vid bortträngning av begäret är de sociala och psykiska 

dimensionerna oskiljbara (Goodchild 1996, s. 89). 
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     Enligt Deleuze och Guattaris Anti-Oidipus är psykoanalysen en typ av samfund och dis-

kussion som är baserad på en rad förtroenden som endast de väldigt troende kan vara lojala 

till; de är baserade på viljan att bli ledd, viljan att någon annan lagstiftar livet, vad som ska 

och får göras samt vad som inte. Det är som en flockinstinkt. Alla sorts revolutionära grupper 

har ofta en sällsynt undersökt och åsidosatt mindre gruppkrets inom sig som kallas för ”super-

egot” vilken får hela gruppen till att se på ”de andra” som de onda, medan gruppen i fråga är 

de goda. Det är dessa revolutionära typer av grupper, främst den mindre kretsen in gruppen, 

som har sina mötesplatser och säkerhetsträffar, som älskar hemliga platser, hemliga gångar, 

spår och dörrar. Dessa grupper som kan tricket till hur man kommer ihåg något, de som man 

väntar med tålamod samt de som tillfälligt kan hata sig själv men samtidigt vara ödmjuk (De-

leuze & Guattari 1983, s. xvi).   

     En revolutionär grupp är underkuvad på det förmedvetna planet även ifall de uppnår makt, 

så länge som själva makten hänvisas till en form av kraft som fortsätter att förslava och krossa 

begärs-produktion. Men en från början underkuvad grupp är en grupp vars själva den libido 

satsningen är revolutionär, de får begär att tränga in i det sociala fältet och underordnar makt-

formerna för begärsproduktion. Enligt Anti-Oidipus kan det över huvudtaget inte bli någon 

revolution ifall det i relationerna mellan människorna i gruppen förekommer uteslutningar 

och särskiljanden. Den första uppgiften av det revolutionära är att lära sig från det psykotiska 

hur man skakar av sig Oidipus bördorna samt effekterna av makt, för att sedan kunna påbörja 

en radikal politik av begär som är frigjord från alla trossatser. En schizoanalys klyvs itu för att 

kunna splittra på makten som är besittande och inrätta en undersökning i en ny kollektiv sub-

jektivitet vilket utgör gruppen. (Deleuze & Guattari 1983, s. xxi) 

       Deleuze och Guattari skriver att om begär är hämmat i ett samhälle är det säkerligen inte 

för att man har ett sexuellt begär efter modern och begäret att döda fadern, utan det är tvärt 

om, det begäret uppkommer på grund av att den är hämmad. Begär är hämmat på grund av att 

även det minsta begäret, ifall den kommer fram, kan orsaka att den etablerade ordningen av 

ett samhälle ifrågasätts, det finns inte heller någon typ av begärsmaskin som kan bli monterad 

utan att förstöra delar av ett samhälle. (Deleuze & Guattari 1983, s. xxiii) 

     Deleuze och Guattaris Anti-Oidipus-teori är inte endast en psykoanalytisk debatt om 

Freuds teori med Oidipuskomplexet, utan Anti-Oidipus är mer en kritik på den fundamentala 

strukturen av vårt nutida medvetande. Av den anledningen håller de även med andra psyko-

analytiker som också har tolkat att Oidipus inte endast kan hittas bland psykopatologier, utan 

överallt, även bland ”normala” människor. Deleuze och Guattari säger att vilken begärsma-

skin som helst är alltid en kombination av flera element och krafter av olika slag, och därför 
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är det viktigt att lyssna på revolutionärer samt på alla dem som vet hur man verkligen kan bli 

”objektiv”. Revolutionärer, artister, konstnärer och profeter är tillfredsställda med att endast 

vara objektiva; de vet att begär håller ett fast grepp om livet i dess kraftfulla produktiva om-

famning, och producerar den därefter på ett allt mer intensivt vis på grund av att den i början 

endast hade ett fåtal behov. (Deleuze & Guattari 1983, s. xxiii) 

 

3.3 Makt, begär och schizofreni 

Enligt Deleuze och Guattari finns det många olika sorters maktformer i ett samhälle och de 

flesta utav dem skapas på grund av människors begär, för ifall det inte skulle finnas till exem-

pel olika lagar, myndigheter och strukturer skulle alla göra precis som de vill, genomföra sina 

begär; stjäla, mörda, ljuga, lura och flera andra olagliga ting. Dessa är några anledningar till 

varför ett samhälle har olika maktformer, begär skapar makt för att sedan vända om och un-

dertrycka samt förtränga begär. Makt är alltså egentligen en egenskap av sociala relationer, 

anser Deleuze och Guattari; av den anledningen att makt existerar inom begär har den ingen 

särskild ontologisk status, med andra ord kan makt ha både en andlig och materiell status 

(Goodchild 1996, s. 73).  

    Trots att begär skapar makt samt att den är en egenskap av olika sociala relationer, är mak-

tens innersta väsen våld – vilket egentligen inte borde vara så svårt att anta eftersom makt 

spelas ofta ut genom fysiskt våld, tänk bara på poliser och den taktik de använder för att hålla 

ordning i samhället. Då det dock kommer till bortträngning, rättare sagt den sociala bortträng-

ningen av begär, är endast hot om våld vanligare än att faktiskt behöva ta till sig verklig fysisk 

våld, hot räcker för att skrämma majoriteten. Men ett psyke är emellertid formad genom dess 

sociala upplevelse och därför kan man sannerligen säga att alla impulser till våld uppstår från 

någon sorts av socialt producerad bemärkelse. (Goodchild 1996, s. 90) 

     Själva begäret i sig är också revolutionärt men inte för att den söker efter revolution eller 

vill ha det och inte heller för att begär kan provocera till att uttrycka en befriad sexualitet, utan 

för att den kan påverkar och förändrar varje etablerad ordning av samhället (Goodchild, s. 

74). Begär är revolutionärt i sin väsentlighet och det är därför som begär hotar ett samhälle, 

inte på grund av att man vill ha sin moder och döda sin fader, det är därför som det är så väl-

digt viktigt för ett samhälle att tränga undan begär. Slutsatsen här är alltså att inga etablerade 

ordningar i samhället kan formas, utvecklas och förbli fasta utan bortträngning av begäret 

(Deleuze & Guattari 1983, s. 116).  

     Enligt Deleuze och Guattari kan man inte betrakta psyket som något som tolkar medvetan-

det därför att psyket är sammanställt av samma typ av material som samhället är. Det vill säga 
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kroppar, relationer, produktioner, händelser med mera, och Deleuze och Guattari har beteck-

nat dessa material som ”begärsmaskiner”. Då materialet är detsamma måste psyket bli produ-

cerad på samma sätt som samhället blev det, så att psyket inte har någon överlägsenhet eller 

originalitet på grund av erfarenhet. Den är fylld med sammanstötningar och konfrontationer 

samt förbindelser där vad som helst kan träffa vad som helst och det är på det sättet psyket 

utvecklas. 

     De viktigaste uppsättningarna av tudelningar som Deleuze och Guattari tar upp är de mel-

lan hjärna och kropp, det sociala och det psykiska, mening och innehåll, teori och praktik, ord 

och ting, det konstgjorda och det naturliga. Det kan inte längre finnas någon gränslinje som 

upprätthåller en särskillnad emellan dem och eftersom gränserna mellan det yttre och det inre 

blir borttagna är även idéer från logikens ramar befriade och kan istället behandlas som 

”kroppar”. Denna tanke från Deleuze och Guattari har fått benämningen ”schizofreni” efter-

som deras idéer arbetar efter detta motsägelsefulla beteende. 

     En begärsmaskin fungerar genom en anslutning till andra maskiner som kommer att forma 

dess delar. Nu i produktionsprocess när begäret ansluter maskinerna till sig själv för att pro-

ducera ett eget flöde av produktion, blir själva produktionsprocessen en produkt som existerar 

jämsides med de andra maskinerna som en av produktionsprocessens egna produktioner. I 

enklare termer antyder Deleuze och Guattari med detta att maskinen, vilket är det schizofrenia 

objektet, har ingen materiell eller andlig status i sig själv utan den kan endast bli betraktad 

enligt de processer som producerat den (Goodchild 1996, s. 82).  

     Schizot är den som bäst kan namnge de abstrakta sociala processer av begär och bortträng-

ning som påverkar hans eller hennes kropp, eftersom schizot talar inte längre endast för sitt 

individualiserade ego som är byggd inom det sociala fältet, utan talar för den kollektiva hop-

sättningen av uttalanden, de specifika hopsättningarna av sociala förbindelser vilka är lokali-

serade och fokuserade runt dennes liv (Ibid., s. 85). Av den anledning att schizots relation till 

naturen inte upprättar en viss bestämd extrem eller yttre gräns är det helt säkert att schizot är 

jämt och ständigt utsatt för förhör samt frågor gällande ifall dennes handlande kommer, eller 

var, bra eller dålig (Deleuze & Guattari 1983, s. 13). 

     Begärsmaskiner förföljs av ett begär för deras eget upphörande, drivet att fortlöpande pro-

ducera produktion är endast ett indirekt sätt att producera antiproduktion. Orsaken till detta är 

att begärsmaskinerna fungerar endast genom att sönderfalla (Ibid., s. 83). 

 

3.4 Krigsmaskinen 
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Enligt Deleuze är allting runtomkring oss en maskin: rymden, stjärnorna, jorden, bergen, 

människor, djur, växter med mera; allting är sammanlänkat med den schizofrena kroppen. 

Överallt sker det konstant sammanlänkningar mellan maskiner genom att alla maskiner är 

länkad till all sort liv och materia. Här finns det ingen skillnad mellan människa och natur, det 

enda som finns är en process som producerar det ena inom det andra och kopplar sedan ihop 

dessa maskiner (Deleuze & Guattari 1983, s. 2). 

     Deleuze och Guattari skriver att en krigsmaskin är inte endast till för krig i sin enkelhet, 

det är inte endast det den är byggd för utan en krigsmaskin är ofta även mycket mer kreativ 

och revolutionär. Krigsmaskinens främsta syfte är att skapa och framställa ett särskilt så kallat 

slätt rum, eller även fält, som den tar i besittning och breder ut för att kunna röra på sig fritt, 

såväl för krigsmaskinen som för människorna som bor inom detta rum, eller område (Deleuze 

1998, s. 56). Ledning och levnadsordningen för en krigsmaskin utgörs främst av känslor vilka 

förbinder sig till den levande och rörliga kroppen, eller kropparna, av maskinen. Känslor är 

egentligen krigsmaskinens främsta vapen, enligt Deleuze, eftersom känslor ger en kraft, styr-

ka och drivkraft när man är arg eller kämpar mot något (Deleuze 1998, s. 139f). Även inom 

krigsmaskinen kan det finnas en abnorm individ som är den mest deterritorialiserade bland 

dem, och som fungerar både som en speciell individ eller kropp samt som en tröskel eller 

gräns, för hela krigsmaskinen såväl som för samhället. Dessa gränser som den abnorma indi-

viden sätter är givna av de påverkningar, känslor, som individen och resten av krigsmaskinen 

har på varandra (Goodchild, P. 1996, s. 172). 

    Krigsmaskinens samband med familjen är väldigt annorlunda jämfört med det samband 

som den har med staten. Deleuze skriver att även Ibn Khaldoun, den arabiska historikern, po-

litikern och samhällsfilosofen som levde under slutet av 1300-talet och början på 1400-talet, 

redan på den tiden förklarade krigsmaskinen som släktskapsrelation eller en familj som har 

sammanhållning och lojalitet (Deleuze 1988, s. 85). 

     Statsapparaten har alltid koll på och kontrollerar alla sina beståndsdelar, alla beståndsdelar 

är specificerade genom att alla endast kan göra sin del sin sak och inget annat deras egenska-

per orsakar deras olika rörelser, konflikter, omständigheter och positioner (Deleuze 1998, s. 

62). Krigsmaskinen däremot vänder och böjer sig efter situationen och konflikterna, dess be-

ståndsdelar är inte specificerade till att endast kunna göra sin sak eller utföra sin del, de hjäl-

per varandra och har inflytande på varandra. Ändå ser statsapparaten på krigsmaskinen med 

en negativ syn, att krigsmaskinen och krigaren skulle bland annat vara en inkräktare, olaglig, 

brottslig, trögtänkt, galen och missbildad (Ibid. s. 63). 
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     Även om en statsapparat tar beslag på en krigsmaskin kan den inte minskas ner och om-

vandlas till en del av statsapparaten, och statsapparaten kan aldrig riktigt ha ett fullständigt 

herravälde över maskinen eftersom den har sitt ursprung från någon annanstans. Krigsmaski-

nen är en enorm och gränslös mångfald som kan ställa sig emot nästan vad som helst; den ty-

der på en annorlunda rättvisa, annorlunda relation till varje människa, där grymheten men 

även medlidandet kan ibland vara väldigt stor. Med andra ord, krigsmaskinen arbetar efter en 

annan egen sort rättvisa. Krigsmaskinen är således en entitet separat från staten, staten kan 

aldrig helt härska över den eller tränga igenom dess självständighet. Visserligen kan staten vid 

tillfällen ta beslag på krigsmaskinen men staten kan endast göra detta i formen av en militä-

risk beståndsdel, den kan aldrig ha en egen krigsmaskin (Ibid. s. 66). 

     Som sagt är krig, att kriga, inte krigsmaskinens huvudsakliga syfte. Dess huvudsakliga syf-

te är besittningen av ”det släta rummet”, förflyttningar i rummet för att människorna däri ska 

kunna sprida sig samt röra sig fritt utan rädsla eller oro. Ifall krigsmaskinen skulle kriga är det 

endast ifall någon motsätter sig dess syfte. Men även om detta är fallet, att krigsmaskinen en-

dast krigar då den måste, är kriget ett viktigt supplement för krigsmaskinen, för ifall det inte 

skulle finnas krig skulle det inte heller finnas en krigsmaskin. (Deleuze 1998, s. 166) 

 

 

4. Analys    

Med dessa analyser vill jag ta upp och diskutera om huruvida serien, sedd genom gängets per-

spektiv, är anti-oidipal samt vilka inslag av en oidipal ordning som fortfarande kvarstår. Jag 

kommer främst att ta hänsyn till på vilka sätt gänget är en ”maskin” i förhållande till termerna 

begär, makt och krig.  

 

4.1 The Harvest säsong 1, episod 2  

Denna episod, som är en direkt fortsättning på det första avsnittet Welcome to the Hellmouth 

(1.1), handlar kort om att vampyren ”Mästaren”, den äldsta och farligaste vampyren, ska åter-

få sin styrka efter en lång tid av att ha varit försvagad och fångad i underjorden. För att återfå 

sin styrka skickar Mästaren ut vampyren Luke till the Bronze, som är den lilla staden Sunny-

dales populäraste ungdomsklubb. Där ska Luke dricka av ungdomarna för att genom en ma-

gisk kraft återge styrka till Mästaren.  

     De fyra karaktärerna träffas redan i första avsnittet; Giles blir med i bildandet av familjen 

på grund av att han har skickats till Sunnydale av Väktarrådet för att vara Buffys mentor, trä-
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na henne och utbilda henne till en bra dråpare. Xander blir en av grundarna till familjen ge-

nom att han i första avsnittet råkar höra Buffy och Giles prata om vampyrer och dråpare, där-

efter blir han i andra episoden djupare inblandad på grund av att en av hans bästa vänner blir 

kidnappad av en vampyr. Willow däremot kommer att bli en av grundarna för familjen ige-

nom att hon möter en kille på Bronze och går iväg med honom, under tiden upptäcker Buffy 

att killen är en vampyr och springer efter dem och räddar Willow. Och Buffy är ju centrum 

för hela situationen och händelserna så hon är nyckelpersonen för bildandet av denna sociala 

familj. 

     Det är nu i början på episod två, The Harvest, som Willow och Xander blir insläppta i kret-

sen genom av att de får veta sanningen om demoner samt monster, det bildas härifrån automa-

tiskt en kärngrupp eftersom i och med att de får veta sanningen om demoner, vampyrer och 

dråparen blir de från det läget Buffys vänner.  

  Relationerna mellan de fyra kärnkaraktärerna i serien kan jag inte tolka som en psykisk pro-

duktion av Oidipus eftersom dessa fyra, men även andra viktiga karaktärer som blir introduce-

rade, inte skapar en familjekonstruktion med den biologiska familjen som modell. Det är loja-

litet som är viktig för gängets familjebildning: gruppen formas och accepterar nya medlem-

mar för att de är lojala mot familjemedlemmarna. Detta tas även upp i boken Blood Relations: 

chosen families in Buffy the vampire slayer and Angel av Jes Battis (2005) där familjekon-

struktionen i både Buffy the Vampire Slayer och Angel tas upp: ”The key signifier for being a 

member of these alternative families is loyalty, not heredity.” (Battis 2005, s. 7). 

     Men till en viss del kan gänget dock ändå ses som en psykiskt-social produktion av Oidi-

pus eftersom familjekonstruktionen bildas på grund av att de alla går i skolan tillsammans och 

gruppen formas därför i denna sociala institution. Det är här karaktärerna måste träffas och 

prata varje dag och beskydda den hemlighet som lojaliteten syftar till att värna, vilket även 

Mary Celeste Kearney skriver om i sin artikel om Buffy the Vampire Slayer serien (2007).  

      Å andra sidan är ingen av personerna i gänget exklusivt utvalda och särskilda. Två av dem 

måste vara med, Buffy och Giles, de utgår det väsentliga paret dråpare–väktare, medan Wil-

low och Xander kan sägas bara råkade bli med och sedan valde att stanna för deras nyfunna, 

spännande vän, kanske både av vilja att hjälpa henne men även att rädda andra människors liv 

– men även för deras egen skull. Hittills har de nämligen alltid varit vanliga tonåringar med 

tråkiga, normala liv och detta är deras chans till att förändra sina liv, att vara en dela av något 

intressant, farligt, hemligt och unikt. Som dialogen uttrycker det:  

 

         Xander: ”Yesterday my life´s ’Uh-oh! Pop quiz.’ Today it´s ’rain of toads.’” 



                                                                                                                                                   13 

 

        Willow: “I know. And everyone else thinks it´s just a normal day.” 

         Xander: “Nobody knows. It´s like we´ve hot this big secret.” 

                                                                                                                         (The Harvest, 1.2) 

 

Gänget är därför format i relation till denna hemlighet och dessa faror, naturligtvis i första 

hand vampyrerna.  

      Åskådaren får en kort bit in i episoden veta att vampyrer är kopplade till allting, såsom 

deras schizoanalytiska maskiner, då en nybliven vampyr berättar hur bra och stark han känner 

sig samt att han hör allt runtomkring sig och är i kontakt med allt, även hur maskarna rör sig i 

marken. Vampyrerna är verkliga begärsmaskiner, egoistiska och utan skuldkänsla eller sam-

vete. De verkställer sina begär, dödar och förstör när och var de än vill; de har ingenting i sig 

själva som skulle kunna få dem att utvecklas och växa, som människor. De har ingen själ. De 

kommer för alltid att stanna kvar i ett barbariskt och primitivt tillstånd.  

      Men vampyrer kan inte heller fullständigt uppfylla sina begär hur eller när de än vill, att 

döda och orsaka förstörelse, även de måste akta sig och vara försiktiga för de vet att till och 

med i deras övernaturliga värld finns det olika oskrivna lagar mot detta, och det är ju dråpa-

ren. De som inte är i harmoni med sina begär, såsom Buffy och de andra medlemmarna i 

gänget, vet inte vad de vill göra med sina liv eller vart de kommer att hamna. Men de bryr sig 

om människorna, de tror sig veta vad som är rätt och fel, och de kommer att utvecklas som 

människor och bidra med något i världen. Detta kommer gänget sannerligen att göra såsom 

serien utvecklas. Enligt Deleuze och Guattari måste det finnas olika former av makt i ett sam-

hälle för att folk ska bli mer rädda för att utföra sina begär och inte uppföra sig hej vilt så som 

de vill. Detta tycker jag mig se i serien genom att Buffy är dråparen och därmed en maktform: 

hon är en typ av polis för lag och rättvisa inom den övernaturliga världen och uppnår då den-

na maktform och status genom hennes fysiska styrka och medfödda kompetens för att kunna 

slåss. Att hon har en form av makt och status genom att vara dråparen får vi se i den näst sista 

scenen i denna episod, vid Bronze när hon lyckats döda Luke, den starkaste vampyren där. 

När de andra vampyrerna där ser att hon kunde döda Luke flyr de från klubben i rädsla för att 

slåss mot henne.  

     Fram tills nu fanns det ingen dråpare i Sunnydale och vampyrerna dödade samt visade sig 

för människor hur de än ville, men efter denna mindre strid upptäckte de att en dråpare har 

kommit till staden vilket får dem att akta sig och vara mer försiktiga. Det är dessutom på detta 

sätt som Buffy kommer att bli allt mer fruktad och känd inom den övernaturliga världen, så-

som serien utvecklas, för att hon blir en allt mer starkare och bättre dråpare och därmed svåra-
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re att besegra. Vampyrerna och demonerna utföra inte längre sina begär med så lätt sinne, ef-

tersom hon får en form av makt över dem, en makt som alltså är skapad utav sociala relatio-

ner. De andra i gänget är, och kommer än mer att utvecklas till att vara, en form av biträdande 

poliser jämte Buffy. Detta tas även upp utav Chelsea Quinn Yarbro (2003) som också anser 

att dråparens jobb är att hålla vampyrerna och demonerna i schack, hon kan aldrig utrota all 

övernaturlig ondska men hon kan få dem att frukta henne till åtminstone den grad att de inte 

försöker överta den mänskliga rasen och därefter världen (Yeffeth 2003, s. 49). 

     Jag anser därmed att serien stämmer in på teorierna i Anti-Oidipus gällande begär och 

makt i det avseende att ifall det inte skulle finnas vampyrer och demoner som dödar, förstör 

och skapar oordning samt förvirring i samhället, skulle det inte heller finnas en dråpare som 

måste förhindra detta samt skydda, rädda människor och världen. Makt uppstår ifrån sociala 

relationer genom att begär skapar först olika maktformer som i sin tur sedan måste och under-

trycka begär, vilket framkommer i serien. Karaktärerna vill endast hjälpa människor och 

mänskligheten, att rädda samt befria människor från demoner och ondska.  

       Detta kan dock diskuteras eftersom det kommer ske en ändring av denna uppfattning 

inom gänget såsom det utvecklas. Till exempel, ju starkare och mer fruktad dråparen Buffy 

blir i undervärlden och demonernas värld, desto mer utvecklar hon en självkänsla att hon är 

den starkaste, hon är bättre än de andra eftersom hon är lagen, rättvisan och polisen i de värl-

darna. Hon har en annorlunda, närmare kontakt till världens mystiska krafter, den demoniska 

övernaturliga världen. Det är dock sant att Buffy utvecklas till att på många olika sätt vara 

annorlunda jämfört med gänget och tillbakadragen i sig själv, men att ha en annorlunda samt 

närmare kontakt till världens mystiska krafter ger en mer negativ bild i samband med Willow 

särskilt under säsong 6 och delvis i säsong 7.  

       Då gänget anländer till Bronze för att stoppa Luke och hans gäng, slåss Buffy mot Luke 

medan Xander och Giles tar de övriga vampyrerna och Willow försöker hjälpa ut de panik-

slagna människorna som aldrig har sett vampyrer förr. Härifrån blir hela gänget ansedda som 

missfoster och nördar i skolan, samt att de nästan hela tiden är i skolbiblioteket hjälper inte 

heller deras anseende. Gänget får av denna orsak nya masker på sina ansikten som de hädan-

efter blir betraktade och igenkända med i skolan, de har nu enligt Freud blivit oidipaliserade. 

Men detta passar ändå inte helt och hållet in på Freuds Oidipus eftersom dessa masker gavs i 

ett öppet och socialt sammanhang på grund av olika händelser, inte för att någon i gänget ville 

ha en annan medlem på ett sexuellt vis. 

     Denna episod bör inte tolkas som en psykisk produktion av Oidipus i samband med bil-

dandet av relationen mellan karaktärerna i gänget. Till viss del kan man däremot tolka den 
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som en oidipal social produktion då det är skolan, den fasta och orörliga anslutningen mellan 

dem som skapar gemenskapen för bildandet av en familjeliknande sammanhållning. Jag anser 

emellertid att gänget och serien fungerar enligt teorierna inom Anti-Oidipus som säger att so-

ciala maktformer skapas utifrån viljan att verkställa sina begär. Utan dråparen skulle vampy-

rerna och demonerna verkställa sina begär någorlunda hur de än vill utan att vara rädda för att 

poliser eller myndigheter ska ta dem och det är av denna anledning som dråparen finns, hen-

nes jobb är precis att vara polisen och myndigheterna inom den övernaturliga världen. Det är 

dråparens jobb att få vampyrerna att känna sig mer rädda och avstå från att förverkliga sina 

begär, och det är precis detta budskap som framkommer i episoden och min tolkning av den. 

En sak som dock tyder på att gänget skulle vara oidipal är att från och med denna episod får 

hela gänget nya masker på sina ansikten som de blir sedda på och igenkända med i skolan och 

med detta menas att de har blivit oidipaliserade.  

 

4.2 Bewitched, Bothered and Bewildered säsong 2, episod 16   

I denna episod gör Xander en kärleksformel på sin exflickvän Cordelia för att få henne att bli 

förälskad i honom igen. Förhäxningen misslyckas totalt och alla kvinnor som får se honom, 

inklusive Buffy, blir omedelbart besatta av honom till en alltmer psykopatisk nivå. 

      Enligt Freuds teorier ska begär trängas undan för att ett samhälle ska kunna fungera kor-

rekt, vilket visas i denna episod. Xander vet att trollformler lätt kan gå fel och hur farliga sär-

skilt kärleksformler kan bli, men i en kort stund av ilska på Cordelia för att ha blivit dumpad 

av henne, väljer han att strunta i riskerna och agerar på sitt begär för hämnd med en kärleks-

formel. Formeln går självklart fel – alla kvinnor som får syn på honom blir psykopatiskt sexu-

ellt besatta av honom, och det utbryter kaos i samhället i Sunnydale. 

     Giles lyckas däremot genom magi upphäva formelns effekter så att ordningen återställs i 

samhället, men skulle inte Giles funnits där skulle kvinnornas psykotiska besatthet för Xander 

få honom dödad. Detta beror dock på vilket sätt kaoset i samhället skulle ha utvecklat sig, ifall 

den har en höjdpunkt eller inte, efter vilken allt återgår till det normala. Med andra ord menar 

jag att ett begär som verkställs kommer förr eller senare till ett slutresultat, som kan vara ne-

gativt eller positivt. Skulle Xander dock ha trängt undan sitt begär för hämnd skulle kaoset i 

samhället aldrig ha brutit ut.1  

                                                 
1 Ytterligare ett exempel som jag anser stärker min tolkning på att även ett oskyldigt litet begär som uppfylls kan 
förstöra ett samhälle framställs tydligt i episoden The Wish (3.9) då Cordelia önskar något till fel person och det 
beviljas, deras nuvarande verklighet förändras 360° eftersom i den verkligheten kom Buffy aldrig till Sunnydale 
vilket ledde till att hela samhället förstördes och det kryllar av vampyrer, dessutom lever människorna i terror för 
dem. Wilcox & Lavery (2002, s.101f) går närmare in på detta om hur Sunnydale skulle vara kontrollerad av 
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     I avsnittet vi se gänget som en underkuvad grupp i skolan och i det sociala livet, vilket vi 

dock får se i nästan varje episod fram tills säsong 4. En liten bit in i episoden blir detta tydligt 

då Cordelia också blir ansedd som en tönt och blir utkastad ur den populära kretsen för hennes 

umgänge med gänget. Men med sin sexuella libido lyckas Xander till viss del skapa en tillfäl-

lig samhällsomstörtning i bemärkelsen att kvinnorna mister sitt sunda förnuft och medvetande 

i begär till honom. Vart han än går producerar han fram ett sådant starkt begär att produktio-

nen av begäret trängs in i det sociala fältet i samhället och blir överordnad maktformerna. 

Ingen av kvinnorna kan längre kontrollera sina handlingar eller få ett objektivt perspektiv på 

vad de gör, vilket stämmer in på Deleuze och Guattaris teorier.2 

      Kanske var detta kaos till och med positivt för samhället som maskin; den behövde en 

paus från det vardagliga monotona livet som majoriteten av människorna säkerligen har. 

Även samhället behöver en tillfällig förändrande händelse ibland, inte bara gänget och deras 

krets.  Samhället kan tolkas som en begärsmaskin som skapar produktion och antiproduktion. 

Som jag sagt i teorikapitlet ”Makt, begär och schizofreni” kan begärsmaskiner, enligt Deleuze 

och Guattari, endast fungera genom att då och då falla sönder, vilket är något som redan har 

förekommit i säsong 1 och kommer att hända allt mer i den lilla staden Sunnydale. Kaos och 

underligheter i det sociala samhället kommer inte längre anses som ovanligt för invånarna.3   

     Episoden i fråga för analysen kan då även tolkas till att var oidipal eftersom till följd av 

denna förhäxning skulle Xander även kunna ha en sexuell upplevelse med Buffy, något som 

han ofta har fantiserat om, vilket framförs i episoden. Här bekräftas därför det sexuella enga-

gemang som han skulle ha haft gentemot henne, som Freud skriver om, ifall de skulle ha bli-

vit ett par i det verkligheten. Åskådarna får se hur Xander enligt sin fantasi har föreställt de 

två som ett par och inte endast någon han vill ha ur ett sexuellt perspektiv. Men precis som i 

det freudianska idealet av den oidipala familjen vill Xander istället ha en relation med henne 

som är grundad på verkliga ömsesidiga känslor, löften och principer. Xander tränger därför 

bort både sina riktiga och Buffys konstgjorda sexuella drifter mot varandra för att skydda de-

                                                                                                                                                         
Mästaren och skriver hur Buffy skulle vara som person utan sin sociala familj: kall, opassionerad och en mycket 
svagare dråpare. 
2 Man kan dock argumentera att från och med säsong 4 kommer gänget inte längre bli lika underkuvad och anses 
som nördar. Även deras hemlighet sipprar sakta men säkert ut i samhället till exempel genom att demoner börjar 
ses ute på gatorna allt oftare utan några större reaktioner bortsett från den dåvarande paniken människorna får av 
dem. Så från säsong 4 kan de nog inte betraktas som anti-oidipala i den bemärkelsen anser jag, eftersom de kan 
då inte längre ses som en underkuvad grupp. Inte heller kommer gängets begär i det verkliga livet bli så över-
mäktig att maktformerna i samhället blir underordnad begärsproduktionen. 
3
 Ett exempel på detta är i episoden Band Candy (3.6) då alla vuxna i staden äter av ett nytt chokladmärke som i 
hemlighet får deras psyken och beteenden att återgå till det tillstånd som då de var unga, busiga tjejer och killar. 
Att det inte finns några människor kvar i staden med vuxna, mogna och ansvarstagande tankar leder till totalt 
kaos i samhället. 
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ras vänskap, hennes tillit till honom och inte beröva henne från sitt självförtroende för att varit 

utnyttjad när hon återgår till sitt normala tillstånd igen. Hans lojalitet mot henne har här blivit 

viktigare än hans sexuella begär för henne.   

     Det som dock inte stämmer in i en sådan freudiansk analys är att denna bortträngning av 

begär till förmån för lojaliteten går inte ut på att skapa en oidipal affär som ska sedan bli en 

oidipusfamilj. Trots oidipala inslag når inte Xander det konkreta oidipuskomplexet med tri-

angelfamiljen utan endast det positiva, grundläggande idealet av ”familjen” som kommer av 

vänskap och lojalitet.  

 

Slutsatsen på analysen av denna episod är att gänget kan tolkas som anti-oidipalt eftersom vi 

får se här att de är en underkuvad grupp i samhället och för att Xander med sin libido lyckas 

skapa kaos och en typ av sönderfall av samhället till den grad att det sexuella begäret, besatt-

heten, blir så stark att den tränger in i det sociala fältet och blir överordnad maktformerna.  

Som Deleuze och Guattari hävdar kan varje etablerat samhälle endast fungera genom att 

ibland sönderfalla, vilket jag då argumenterar för att kaoset var sönderfall som kanske till och 

med behövdes. Däremot kan serien ses som oidipal utifrån denna episod eftersom det bekräf-

tas här att begär måste trängas bort för att ett samhälle ska fungera på ett välordnat vis; men 

Xander tränger undan de sexuella begären han har för Buffy på grund av sin lojalitet till henne 

och deras vänskap. Det är en annan typ av ”familj” han värnar om än den oidipala.   

 

4.3 Helpless säsong 3, episod 12  

Episodens handling är i korthet följande: Om en dråpare lyckas uppnå sin 18-årsdag blir hon 

utan sin vetskap utsatt för ett test av Väktarrådet, och hon får endast kännedom om testet i sis-

ta sekunden. Dråparens väktare ska under några dagar i hemlighet ge henne en spruta som till-

fälligt får musklerna att slappna av vilket tar bort hennes styrka. Därefter ska väktaren föra 

henne till en instängd plats där hon ska kämpa mot en starkare vampyr. Lyckas dråparen döda 

vampyren utan sina speciella fysiska förmågor men i stället genom klipskhet har hon klarat 

testet; om däremot vampyren vinner och dödar henne... så synd för henne, enligt väktarrådet, 

hon var för svag, nästa dråpare kallas. Quentin Travers, chefen för Väktarrådet, förklarar upp-

dragets syfte för Giles: ”A slayer is not just physical prowess. She must have cunning, imagi-

nation. A confidence derived from self-reliance. And believe me, once this is over, your Buffy 

will be stronger for it.” (Helpless, 3.12) 

     Det som Deleuze och Guattari betecknar som statsapparaten inom teorin om krigsmaski-

nen tolkar jag här till att vara Väktarrådet. Väktarrådet tror, trots att dess huvudkontor ligger i 
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England, precis som statsapparaten tror, att de kontrollerar krigsmaskinen. Men som Deleuze 

och Guattari skriver kan statsapparaten aldrig ha fullständig kontroll och makt över den. 

Längre in i episoden bevisar Giles detta då han går emot direkta order av Väktarrådet och be-

rättar om hela planen för Buffy eftersom han inte kan förmå att se henne lida då hon inte veta 

vad som händer med hennes krafter. (Egentligen är det inte den officiella orsaken som Giles 

ger som en ursäkt, om varför han berättar för Buffy, utan det är för att den psykopatiska vam-

pyren Kralik har rymt och utgör en särskild fara för henne.) Enligt Deleuze och Guattari 

kommer statsapparaten och krigsmaskinen från två helt olika håll. Krigsmaskinen är en familj 

där man bryr sig om varandra och tar hand om varandra, som prioriterar varandra. Endast för 

att Väktarrådet är överordnad krigsmaskinen i status, samt som i detta fall att vara dråparens 

samt väktarens överordnad och chef, kommer de inte bryta detta band. Krigsmaskinen, gäng-

et, tyder på en annan rättvisa, de har en annorlunda relation till sina medmänniskor och andra 

runt omkring än vad Väktarrådet har. Det är medlemmarna i krigsmaskinen som står längst 

fram i fronten ifall något händer, det är de som utsätts för fara och riskerar sina liv, medan 

Väktarrådet, statsapparaten, håller sig i bakgrunden. Men gänget bryr sig inte om att Väktar-

rådet är deras överordnade, de ställer sig emot den.4 Gänget har en egen uppfattning om vad 

rättvisa är och följer det, istället för att följa statsapparatens uppfattning om lagar och regler.     

      Quentin ser igenom Giles förklaring för testets avslöjande, han vet att den verkliga anled-

ningen är för att Giles har blivit för fäst till Buffy, han har utvecklat ett slags faderskärlek till 

henne, vilket är absolut förbjudet för en väktare att göra. En väktare ska alltid ha en objektiv 

och neutral inställning till sin dråpare. Av denna anledning får Giles sparken eftersom han har 

blivit för känslomässigt bunden till henne och kan inte längre se klart och objektivt. I serien är 

det Quentin och Väktarrådet som anser sig vara objektiva; gänget verkar inte hålla med om 

denna uppfattning att objektivitet och känslolösa relationer emellan varandra skulle vara en 

bra sak, vilket gäller främst Giles och Buffy. Anledningen till att Väktarrådet är så strikt gäl-

lande detta är ju för att man ska kunna tänka klart och förnuftigt samt kunna ta beslut som 

kommer att gynna majoriteten och inte endast de enskilda personerna. Om Giles skulle ha haft 

en sådan objektiv inställning gentemot Buffy, skulle han aldrig ha berättat om planen för Buf-

fy. Man kan dock argumentera för att en väktare aldrig kan förbli objektiv mot sin dråpare 

efter en längre tid eftersom de lär känna varandra, arbetar tillsammans och umgås i flera be-
                                                 
4 De kommer dessutom längre fram i serien ställa sig emot rådet vid ett antal gånger, vilket stärker tolkningen 
om att Statsapparaten kan som sagt aldrig ha fullständig kontroll och makt över krigsmaskinen. Några exempel 
på detta är främst i Bad Girls (3.14) och Graduation Day Part 1 (3.21) i säsong 3 när Wesley Wyndam-Pryce 
introduceras, den nya väktaren som tilldelats Buffy av Väktarrådet. Buffy och de andra lyssnar nästan aldrig på 
honom och utesluter honom nästan alltid från viktigare samtal och möten, vilket väldigt tydligt går emot Väktar-
rådets strikta order.   
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märkelser nästan varje dag. I denna bemärkelse, att det mellan väktare och dråpare bildas en 

far–dotter-relation, anser jag inte att gänget passar in på Anti-Oidipus. Det är här en sentimen-

tal oidipal ordning som ställs mot statsapparatens maktform. Det är annorlunda med dråparens 

och gängets funktioner som krigsmaskin.   

     Det enda sättet som statsapparaten kan ta beslag över krigsmaskinen är som nämnt endast 

för tillfälliga militäriska syften; statsapparaten kan aldrig ha en egen krigsmaskin. Detta kan 

tolkas på gänget och väktarrådet eftersom väktarrådet kontaktar endast dråparen då det är nå-

got mycket stort och essentiellt i rörelse, i övrigt har Väktarrådet endast kontakt med väktaren 

då och då från sitt huvudkontor i England. Enligt Väktarrådet är dråparen till för att kriga för 

dem, inte för att värna om någon rättvisa, vilket framkommer då Quentin mot slutet pratar 

med Buffy och Giles: 

                   

            Quentin: ”We´re not in the business of ‘fair’, Miss Summers. We´re fighting a war.” 

            Giles:  ”You´re waging a war. She´s fighting it. There is a difference.” 

                                                                                                                             (Helpless, 3.12) 

 

Serien och gänget stämmer överens med den anti-oidipala teorin om förhållandet mellan 

krigsmaskinen och statsapparaten gällande makt, kontroll och lydnad. Krigsmaskinen utgörs 

här av gänget och statsapparaten av Väktarrådet. Krigsmaskinen är sannerligen en entitet skild 

från statsapparaten. Väktarrådet, precis som statsapparaten, kan inte äga krigsmaskinen den 

kan endast ta beslag på den under tillfälliga perioder för militäriska anledningar, exempelvis 

då Väktarrådet vill att dråparen ska kriga för dem men utöver det har de ingen kontroll över 

henne, Giles eller resten av gänget. 

 

4.4 Pangs säsong 4, episod 8  

Gänget har i säsong fyra gått ut high school, Buffy och Willow har börjat studera på universi-

tetet i Sunnydale, Xander har börjat jobba inom byggindustrin och Giles är arbetslös av an-

ledningen att hela skolan sprängdes upp i sista avsnittet av säsong 3, Graduation Day Part 2 

(3.22).  

     I detta avsnitt, som utspelas på Thanksgiving Day, råkar Xander ut för en olyckshändelse 

på sin nuvarande arbetsplats då marken under honom kollapsar, och han faller in i en gammal 

missionskyrka som alla trodde hade förstörs i en jordbävning 1812. Detta visar sig vara plat-

sen där områdets urbefolkning, Chumash-indianerna, blev instängda av amerikanerna som tog 

deras landområde. I kyrkan blev de drabbad av flera olika sjukdomar exempelvis syfilis, ma-
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laria och smittkoppar. Då Xander faller in i kyrkan blir han drabbad utav alla dessa sjukdo-

mar; det är en förbannelse från indianerna som går ut på att hämnas på amerikanarna som dö-

dade deras folk och fick dem att lida. En indiankrigare väcks också till liv för att skydda grav-

platsen.  

     Xander vill döda indianandarna för att stoppa dem både från att döda fler människor än de 

redan har sen de blivit befriade, men naturligtvis också för att bli frisk igen, vilket Giles starkt 

håller med om. Willow motsätter sig kraftigt till att döda indianerna eftersom hon tycker att 

de på ett sätt är berättigade deras hämndaktioner och vill därför hitta ett annat sätt att göra 

Xander frisk än att döda dem. Buffy däremot är besatt av att göra en perfekt Thanksgiving-

middag och slits mellan de två sidorna om vad som borde göras. Episoden i sin helhet handlar 

egentligen om att Buffy vill återskapa den oidipala ordningen i familjen i enighet med Freud, 

alltså att hon vill ha en normal middag, under en normal dag, med en normal familj. Men det 

som här tydligt visar på att familjen är anti-oidipal är att middagen ständigt avbryts. De kom-

mer aldrig att ha en fullständigt normal dag i sina liv, de är helt enkelt underliga och onorma-

la. Det är detta som gör dem till anti-oidipala om man utgår ifrån Deleuze och Guattaris tan-

kar eftersom de anser ju nämligen att ingen är normal utan alla människor och familjer är un-

derliga och onormala på något sätt till i alla fall någon grad, perfekta familjer existerar helt 

enkelt inte. 

     Vi får tydligt se att Buffy inte vet vad hon ska göra. Även på Xanders fråga, om att hon väl 

kommer döda indianerna eftersom det finns ingen annan lösning, svarar hon med skam: 

”That’s sort of the question before the court.” (Pangs, 4.8) Med ordet “court” refererar Buffy 

till de två sidorna som är emot varandra om vad som borde göras, Willow och Giles. Detta 

visar ändå att Buffy inte alltid vill ta alla besluten själv i gänget, hon vill låta de andra vara 

med och ge sina åsikter samt vara med i att bestämma. Det är när gänget har kommit till ett 

beslut och hon anser att beslutet skulle vara fel som hon lägger in sitt veto och gör det enligt 

hennes vis, vilket även kan analyseras enligt krigsmaskinen, om vilken Deleuze och Guattari 

skriver att det finns alltid en abnorm individ bland dem som fungerar som en tröskel eller 

gräns på vad det är som ska göras samt vad som inte ska göras. Det är också människorna runt 

individen som ändå påverkar individen och har inflytande på den och dessa påverkningar och 

inflytande grundar sig i deras känslor för varandra.  

     Det är som Danny Fingeroth skriver i Superman On The Couch (2004), att Buffy inte är en 

karaktär som fungerar som en simpel medlem i gruppen, hon har en surrogatfamilj och hon 

leder dem, som en matriarkal familj. Däremot lyssnar hon ändå på alla i familjen och övervä-
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ger deras råd samt åsikter och försöker respektera dem men hon är likväl den enda som kan ge 

veto, hon är oftast den som tar de slutliga besluten (Fingeroth 2004, s. 83).   

     Man kan dock tycka – jag själv gör det i alla fall – att det ändå inte borde vara så svårt för 

henne att välja sida; man kan förstå att hon inte vill välja sida för hon tycker att båda har till 

viss del rätt och vill inte bråka eller bli ovän med någon av dem men Xander ligger ändå dö-

ende och indianandarna har dödat flera andra människor sedan de blev befriade. Dessutom, 

för att argumentera emot Willows åsikt, så är det tragiskt vad som hände indianerna, vad de 

blev utsatta för, och de förtjänar botgöring på något vis, men vad som hände dem var inte 

gängets fel och de kan inte heller vrida tillbaka klockan för att straffa de verkligt skyldiga el-

ler för att hjälpa indianerna i deras kamp emot amerikanerna.  

     Indianernas hämndaktioner är även ett begär som har sin grund i sociala, politiska och 

psykologiska processer, vilket är samma som det som Deleuze och Guattari menar att begär är 

enligt dem universell och kan passa i alla dessa processer. Det syns ändå tydligt att Buffy vet 

vad som borde göras och som sagt även om hon vill inte gå emot Willow så är sista beslutet 

Buffys och säger hon att det finns inget annat val än att döda dem kan Willow inte göra något 

förutom att sura och inte hjälpa dem. Till slut inser dock även Willow att de inte har något 

annat val och är med på att döda indianerna då de attackerar gänget under Thanksgivingmid-

dagen och försöker döda alla där.  

     Något som dock visar på att gänget istället i denna episod är oidipalt är att indianernas li-

dande med tiden blev bortglömt, eller rättare sagt bortträngt, av det amerikanska folket och 

sedan även delar av världen, eftersom människorna endast började tänka på och komma ihåg 

den glada delen som högtidsstunden Thanksgiving: kärlek, förlåtelse, generositet samt vara 

nöjd med vad man har. Det som ändå förvandlar dessa föreställningar om högtiden, är att de 

blir påminda om indianernas lidande. Familjens glada och lyckliga syn samt inställning mot 

Thanksgiving blir förstörd och den glada stämningen försvinner. Själva händelsen att india-

nerna återkommer efter cirka 200 år och påminner om vad som verkligen hände i USA, vilka 

lidanden de utsattes för, förstör den lyckliga och glada tanken kring Thanksgiving som ameri-

kansk högtidshelg för familjen. Även detta är anti-oidipalt: att något falskt glatt avslöjas och 

återuppväcker de bortträngda minne samt händelserna om lidande och hemskheter, att det 

normala och lyckliga förstörs. 

  Gänget tolkar jag även till att vara en krigsmaskin eftersom precis som i Deleuze och Guat-

tari finns det i gänget en abnorm individ som agerar som ledaren, som lyssnar på de andra och 

tar till sig deras åsikter men är ändå den enda som kan lägga in ett veto samt bestämma det 

sista avgörande beslutet. Den abnorma individen är oftast Buffy, men det är dock inte alltid så 
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lätt att ta beslut och det går inte heller alltid så lätt till att hon tar ett beslut och sedan är det 

slutdiskuterat, utan det uppstår för det mesta bråk och problem om att hon tar beslut på ett så-

dant sätt samt många gånger med sådan bestämdhet. 

     Anledningen till att Buffy vill ha ett normalt liv och en normal familj är för att, bortsett 

ifrån sin barndom, har hon aldrig haft ett sådant. Det spelar ingen roll vad hon eller resten av 

gänget gör eller hur mycket hon försöker, de kommer aldrig att bli normala igen, vilket vi tyd-

ligt kan se i denna episod. I denna bemärkelse är de oidipala i sin önskan men i verkligheten 

är de anti-oidipala.  

 

4.5 The Weight of the World  säsong 5, episod 21     

I detta avsnitt blir Buffys yngre syster, Dawn (som plötsligt tillkommit i femte säsongens bör-

jan), kidnappad av säsongens fiende Glory, som var en gud i en helvetesdimension. Orsaken 

till detta är att Dawns blod är nyckeln till att öppna portarna mellan dimensionerna, vilket 

skulle innebära att alla sorts demoner och odjur kunde komma in i vår värld. Då Glory kid-

nappar Dawn faller Buffy in i ett okontaktbart, katatoniskt tillstånd. Gänget försöker förgäves 

väcka henne på alla vis, varför Willow med magi går in i Buffys hjärna för att kommunicera 

med henne så att hon vaknar upp. 

     Deleuze och Guattari skriver att en begärsmaskin inte kan bli uppställd utan att förstöra 

delar av ett samhälle. Detta stämmer till viss del på serien men till viss del ändå inte. Dels an-

ser jag inte att deras teori angående detta stämmer på serien eftersom även själva gruppen, den 

sociala familjen, är en begärsmaskin. Som en grupp är det deras mål att rädda människor, för-

göra och döda ondska som vill skada vår värld men dessutom är deras mål att klara av livets 

alla hinder och svårigheter tillsammans, hålla ihop och hjälpa samt stötta varandra. Detta an-

ser jag inte skulle orsaka att ett helt samhälle eller åtminstone delar av det skulle förstöras och 

bedömer därför att de är oidipala.  

      Men det finns begärsmaskiner som i hög grad kan förstöra ett samhälle, exempelvis Glo-

ry. Själva målet för henne är denna gång inte så farligt i sig eftersom hon endast vill komma 

hem, utan det är processen att uppnå målet, att öppna en portal till helvetesdimension, som är 

förgörande och medför världens ände. Men självklart, som varje säsongs bov, är hon självisk 

och tänker endast på att uppfylla sitt begär utan att överhuvudtaget bry sig om konsekvenser-

na om världen eller dess befolkning.  

     Glory har redan förstört delar av samhället. För det första har hon ”sugit ut” människors 

hjärna, i den bildliga meningen, så att allt som blir kvar av dem är mentalsjuka människor. 

För det andra bryter hon ner Buffy mentalt, och därmed Sunnydales beskydd, eftersom det är 
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systerns liv som måste offras. I början av episoden, strax efter att Dawn blivit kidnappad av 

Glory, bryter hon samman till ett katatoniskt tillstånd. Detta får Willow att ingripa för att räd-

da henne. Man kan jämföra med episoden Halloween (2.6) då Buffy, uppklädd i en aristokra-

tisk 1700-talsklänning förvandlas till en rädd adelsflicka från 1700-talet som i stort sett kan 

ingenting om någonting. Då är det Willow som tar kommandot, blir ledaren och säger till alla 

vad de ska göra, och detta mönster upprepas under hela seriens gång: under något tillfälle får 

alla i gänget chansen att vara ledaren.5 

     Enligt den psykoanalytiska teorin kan det omedvetna endast bli tydligt genom muntliga 

samtal, samt att man på det viset kan hjälpa människor ta itu och övervinna de komplexfyllda 

och vilseledande begären för sedan kunna leva ett någorlunda normalt liv och kunna integrera 

i samhället. Då Buffy hamnar i denna katatoni träder Willow som sagt in i Buffys hjärna och 

här får man se att hon har fastnat en cirkel av tankar som hela tiden går runt och upprepar sig. 

Buffy pratar om Dawn som om hon redan hade dött. Med andra ord att Buffy lät Dawn dö i 

samma stund som hon togs och på ett sätt är hon lättad över det för då är allt över, men samti-

digt känner hon sig även skyldig över den lätthets känsla att sin syster, i hennes ögon, har 

dött: 

             Willow: ”What happened here?” 

              Buffy: ”This is when I quit, Will. […] I put a book back for Giles. 

                              Nothing special about it. And then it hit me. […] I felt it. Glory will beat 

                              me. And in that second of knowing it, Will... I wanted it to happen.” 

             Willow:  ”Why?” 

             Buffy:    ”I wanted it over. This is... All of this... It´s too much for me. I just wanted it 

                            over. If Glory wins, then Dawn dies. And I would grieve. People would 

                            feel sorry for me. But it would be over. And I imagined what a relief it           

                            would be. I killed Dawn.” 

                                                                                                  (The Weight of the World, 5.21) 

 

Allt blev helt enkelt för mycket för Buffy, överväldigande, alla problem som kom så tätt intill 

på varandra vilka än en gång föll på hennes ansvar och hennes händer att ta itu med, alla ser 

på henne och litar på att hon ger svaren samt gör allting bra igen. Hon har inte haft en lugn 

problemfri tid på väldigt länge nu: först lämnade pojkvännen Riley henne, därefter dog hen-

nes mamma, sedan blev Tara (Willows flickvän, en ny älskad familjemedlem sedan över ett 

                                                 
5Några episoder där detta händer är bland annat i The Wish (3.9), Graduation Day Part Two (3.22), Beer bad 
(4.5), Something Blue (4.9), Bargaining Part 1 & 2 (6.1 & 2) och Him (7.6).  
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år) mentalsjuk på grund av Glory vilket i sin tur påverkar Willow och därmed resten av famil-

jen djupt, och därefter blir hennes syster kidnappad för att dödas. Då faller hennes värld ihop, 

allt detta hände för snabbt en efter den andra. Av denna anledning kändes det lättande för 

henne, ett problem mindre; hon orkade inte med allt längre och djupt ner kände hon att hon 

ville bli av med det. Därför anser jag även att episoden har en oidipal lutning åt familjepro-

blem, men det blev för mycket familj, släktingar, för henne. De har blivit för många i denna 

socialt konstruerade familj där alla bidrar med sina egna problem, och hon ville bli av det.  

     Efter att Buffy har erkänt till skuld till Willow, kan hon med hjälp av tröstande ord från 

vännen inse att hon inte har rätt och kan då komma ut ur katatonin och återgå till det normala; 

rättare sagt, sitt onormala, störda och dysfunktionella liv. Hon återgår till sin roll som ledaren 

i gänget för att strida mot ondskan och försöka rädda Dawn från hennes kommande död, rent-

av hela världen från den kommande förgörelsen. Samtalet mellan Buffy och Willow hjälper 

Buffy att komma över de vilseledande och hämmade tankar hon har om Dawn och vakna upp 

ur katatonin. Terapeutiska samtal skildras hjälpa ens psyke att uppnå ett bättre tillstånd i livet 

och lära sig att integrera bättre i samhället. Buffy är bara rädd för sina begär och vill stanna i 

tryggheten av koman där hon inte tvingas ta itu med några problem.  

     Deleuze och Guattari menar att Anti-Oidipus är en kritik mot den fundamentala strukturen 

av vår nutida föreställning om att allt begär skulle vara hämmade och tillbakadragande. Så är 

det dock inte, tänk bara på gänget vad de begär i sin helhet som en grupp, eller bara den enkla 

tanken på goda människor som försöker hjälpa andra. Dessa begär är exempelvis kreativa och 

aktiva i den mån att man gör något av värde och nytta på jorden samt för mänskligheten. De-

leuze och Guattari säger att dessa ”hämmade” begär förekommer även hos, relativt sett, 

”normala” människor alltså att alla kan få problem, man hanterar det bara på olika vis, någon 

kanske behöver mer hjälp än andra att faktiskt inse vad deras problem är. Men endast för att 

man har begär betyder det dock inte alltid att man inte är normal eller att man är sjuk, vissa 

begär är till och med av erfordrade, de behövs, anser de. Det är endast de hämmade, vilsele-

dande och tillbakadragande begären som man ska försöka hantera för att kunna övervinna 

dem och kunna tygla dem.  

 
4.6 Normal Again, säsong 6, episod 17   

I detta avsnitt görs gränsen mellan normalitet och scizofreni till ett tema som är särskilt intres-

sant för en schizoanalys, att ställa mot det förra avsnittets psykoanalytiska modell.    

     Episoden handlar om att de senaste sex åren i Buffys liv möjligen är en lögn, en hel värld 

och ett samhälle som hon har skapat i sitt huvud. I början av avsnittet slåss Buffy mot en de-
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mon som sticker ett slags spjut i hennes arm; i den sekunden övergår bilden till att hon är på 

ett mentalsjukhus och istället för ett spjut får hon en spruta i sin arm av ett par sköterskor. 

Buffy har alltså spenderat de senaste sex åren på ett mentalsjukhus och under hela episodens 

gång faller hon in och ut ur dessa två alternativa verkligheter, till den grad att åskådaren till 

sist inte vet vilken värld som är den sanna.  

     Buffy står här som representanten för schizot i schizoanalysen i och med att det i episoden 

framstår som att hon skapat en egen verklighet inom sitt omedvetna. Under sex år har hon, 

såsom det framvisas för åskådaren i början, trott att hon levt i en verklig värld med verkliga 

relationer, händelser och begär; den är alltså inte bara bildlig eller symbolisk för henne, utan 

det är en övertygande konstruerad värld. Episoden upplöser gränslinjerna mellan vad som är 

verklighet och inte utifrån en psykologisk förklaring. Var är hennes verkliga fysiska kropp? 

Är det den som lever och rör sig eller är det den som sitter på ett rum i ett sjukhus? Svaren på 

dessa frågor vet vi inte exakt; det är upp till varje åskådare att avgöra för sig själv.  

     Därtill finns det inte längre någon gränslinje för uppdelningen mellan det psykiska och so-

ciala. Buffy har en skapad värld i sin hjärna och därmed är hon flera personer i ett huvud och i 

en kropp, en hel värld med samhällen i en enda hjärna och kropp som hon själv ansvarar och 

talar för. Detta visar tydligt på att alla gränser mellan vad som är verklighet respektive inte 

samt vad som är det yttre och det inre är borta, och det enda som finns kvar är spekulationer 

samt val om vilken verklighet man själv vill tro på. Det finns inte längre någon logik eftersom 

båda sidorna har väldigt bra fundamentala argument för att vara sanna. Man kan säga att all-

ting är kroppar som Buffy pendlar fram och tillbaka mellan som en schizofren vilken kan vara 

flera personer i en hjärna och kropp samt skapa egna världar och samhällen.  

     Denna episod framstår som anti-oidipal eftersom i episoden får vi se att, med utgångspunkt 

från verkligheten i sjukhuset, är det Buffy som har skapat alla sina vänner, alla begär, relatio-

ner, händelser, egenskaper etc. Men samma sak gäller dessutom för andra sidan, med ut-

gångspunkt från verkligheten med alla demoner och vampyrer, hon har där skapat och hallu-

cinerat om sjukhuset, sina föräldrar, läkarna och hennes egen sjukdom utifrån sin ideala verk-

lighet: att föräldrarna är där och är tillsammans, att besvärliga systern Dawn inte finns och 

Buffy är det enda barnet, dvs. att bli en riktig familj som endast består av henne och föräld-

rarna (den oidipala triangeln).   

      Eftersom både verkligheterna, utifrån vilken sida man är på, är skapade samhällen och 

kollektiva sociala förbindelser i hennes hjärna är de självfallet fokuserade och lokaliserade 

runt hennes liv – hon är centrum i det hela. Antingen stark och mäktig i ena verkligheten, eller 
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svag och fullständig maktlös även över sig själv, i den andra verkligheten. Det väsentliga är 

dock att hon har skapat en av dessa verkligheter och ansvarar för allt och alla inom den.  

      Inom båda verkligheterna tror människorna att de och deras värld är den verkliga, varför 

båda sidorna vill veta mer om den andra verkligheten så att de kan hjälpa och övertyga Buffy 

om att välja just deras verklighet. De ställer därför frågar till henne om vad hon tycker, vilken 

hon tror är sann, vilken hon vill välja att stanna i och bli frisk – frisk antingen ifrån hennes 

skapade abstrakta värld eller frisk ifrån hennes hallucinationer om sjukhus och sina föräldrar. 

Detta stödjer Deleuze och Guattaris uppfattning om att schizot är konstant utsatt för förhör om 

vad det ska göra eller har gjort, vad den vill göra samt vilka val det borde göra.  

     Jean Lorrah (2003) nämner att så länge man är medlem i familjekonstruktionen i serien, 

spelar det inte någon roll vad man gör för fel eller misstag, man blir alltid förlåten. De som är 

utanför familjen har dock inte samma privilegium, och detta är ett mönster som löper igenom 

serien. Det stämmer också tydligt in på denna episod. Buffy försöker i slutet döda alla inom 

familjen för att bli kvitt sin skapade verklighet och kunna återvända till ett liv med sina för-

äldrar utanför mentalsjukhuset. Hon inser dock att hon ändå vill stanna kvar i den bisarra 

verkligheten och blir förlåten utav gänget trots allt hon gjorde emot dem.6  

     Dessutom påpekar Battis (2005) att det viktiga inte är hur familjer ser ut men hur de funge-

rar, vilket jag tycker passar på episoden på så sätt att Buffy till slut väljer sin problematiska 

och onormala familj eftersom de fungerar bra tillsammans och kompenserar varandras egen-

skaper, och inte familjekonstellationen med Freuds mamma-pappa-barn triangel som till ytan 

ser bra ut men på det inre kanske inte alls fungerar.  

    Att Buffy väljer den konstant problematiska och underliga familjen bestående av gänget 

och inte den oidipala kärnfamiljen, gör serien anti-oidipal. Hon väljer bort det normala vanli-

ga livet med den traditionella familjekonstellationen, som hon hade eftersträvat att återskapa i 

Pangs men som där stördes av ett yttre, främmande hot. Efter alla hennes uttalade önskningar 

och begär över att vara en normal tjej med ett normalt liv går hon och själv väljer det onorma-

la framför det normala. Det är för att hon inser att det är den hon är och det är det som hennes 

sociala familj egentligen för med sig, att aldrig någonsin kan bli lämnad ifred av demoner och 

vampyrer för att ha en stunds lugn normalitet med familjen. Det kommer alltid något emellan 

och förstör hela den normala stämningen som de ofta lyckas bygga upp till en början för att 

                                                 
6 Att de här förlåter henne så snabbt och enkelt är dock inte allmängiltigt för serien eftersom det finns misstag 
som var och en i familjen gör under seriens gång, som de inte blir förlåtna för snabbt och enkelt utan som tar 
längre tid, till exempel i Bewitched, Bothered and Bewildered (2.16), Dead Mans Party (3.2), Revelations (3.7), 
Wrecked (6.10), Entropy (6.18). 
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sedan bli avbruten, det visar väldigt mycket anser jag på att serien är anti-oidipal. Buffy: ”I 

guess it´s something I really can´t fight. I´m a freak.” (What´s My Line Part 2, 2.10) 

     Det är som att hon har i Normal Again äntligen insett detta faktum och accepterat sitt öde 

att hon och de andra aldrig kommer bli normala och kunna leva ett lugnt normalt liv. Hon har 

under seriens gång flera gånger sagt att hon vill leva ett normalt liv och vara normal fast det är 

hon inte, som nämnt i citatet. Det är dock bara nu i Normal Again som hon faktiskt inser detta 

koncept och väljer att acceptera det, visar att hon är nöjd och ok med det hela, de är onormala 

och det är bara till att acceptera detta och leva med det. Såsom Battis (2005) påpekar är det 

viktiga inte hur familjen ser ut utan hur den fungerar, så länge gänget, familjen fungerar bra 

och kommer överens spelar det inte någon roll hur konstiga och problematiska de är. Hellre 

det än en familj som ser bra ut på utsidan men är kanske värdelös på insidan, vilket jag tolkar 

är en anledning till att Buffy valde världen med sina vänner och den sociala familjekonstruk-

tionen.  

 

4.7 Chosen säsong 7, episod 22 

Chosen (7.22) är det allra sista avsnittet av Buffy the Vampire Slayer-serien. I slutet av denna 

episod utspelas den största striden mot ”den första ondskan”, och dessförinnan får vi se hur 

gänget förbereder sig. Buffy får en idé till hur de kan vinna: med hjälp av ett uråldrigt vapen 

ska Willow förändra den flera tusenåriga lagen samt traditionen om endast en dråpare i taget. 

(”In every generation, there is a Chosen One. She alone will stand against the vampires, the 

demons and the forces of darkness. She is the Slayer.”) Detta vapen som Buffy har hittat är en 

typ av yxa som gjordes speciellt för dråpare och innehåller en dråpares essens. Med hjälp av 

yxans essens kommer Willow att ändra traditionen, lagen; från och med nu kommer alla tjejer 

i hela världen som är potentiellt framtida dråpare faktiskt att bli dråpare. Det kommer inte 

längre endast finnas en ensam dråpare åt gången utan tusentals samtidigt. 

     Episoden tycks delvis stämma överens med Deleuze och Guattaris teorier inom Anti-

Oidipus gällande deras åsikter om psykoanalysen. Det har under säsong sju kommit in fler 

nya och yngre karaktärer som ser upp till gänget för att vägleda och träna upp dem bland an-

nat i att slåss, om vad man får respektive inte får göra, och vad som ska respektive inte ska 

göras. Därmed skapas en utvidgad familj med auktoritära drag. De nya karaktärerna följer 

från början gänget med lojalitet och till viss del blindhet eftersom de är nya på detta och inte 

riktigt vet hur saker och ting ligger till; de följer sin ledare, Buffy, som en flock. Men detta 

förändras längre in i säsongen, för då de unga tjejerna har blivit mer bekanta med situationen 

och ämnesområdet följer de inte längre ledarna med samma lojalitet och naivitet. Istället blir 
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flickorna mer självsäkra och självständiga, de ifrågasätter och även motsätter sig olika planer 

och idéer. Detta visas tydligt i Empty Places (7.19) då alla i huset, till och med de andra i 

gänget, som ett kollektiv kastar ut Buffy ur hennes eget hus eftersom de misstror hennes pla-

ner; de vänder henne ryggen och visar ingen respekt för den hon är eller vad hon gjort för dem 

hittills, efter att Buffy gjort några dåliga taktiska beslut med dödligt resultat.  

     De nya karaktärerna söker sig alltså till gänget för hjälp och vägledning, vilket även Jean 

Lorrah (2003) skriver om: kärnmedlemmarna har gått från att vara ungdomar med föräldrar 

och föräldrarfigurer till att själva vara föräldrar- och ledarfigurer för de potentiella dråparna 

som är nybörjare inom området.  

     Att gänget har fått ta på sig dessa nya roller får vi bland annat se i scenen då de har alla 

samlats i vardagsrummet och Buffy berättar om den stora kommande planen för flickorna, 

vilket hon redan hade diskuterat med gänget i förväg, om vad som ska göras och när. Då det 

är dags för striden delar de upp ledarskapet emellan varandra så att var och en har sitt eget 

område som de ska vakta över.7 Men denna vilja att bli ledd och låta någon annan styra och 

ställa, som Deleuze och Guattari skriver om, kan även hittas inom familjen då man nästan kan 

säga att de turas om att vara ledare över familjen, i alla fall då det kommer till Giles och Buf-

fy. Detta kan dock argumenteras mot detta eftersom det i säsong sju främst är Buffy som tar 

ledningen över familjen utan att låta någon av de andra ta över och vara med att bestämma, 

vilket slutligen leder till revolten mot henne.  

     Man kan även argumentera att flickorna och de övriga karaktärerna antagligen följer Buffy 

så godtroget i denna episod för att de vill bli ledda, eftersom de flesta av dem är oerfarna med 

att leda en större skara människor in i ett krig. De skulle kunna gripas av panik samt inte kun-

na tänka, att de inte vet vad som ska göras och snabbt kunna planera utefter hur striden ut-

vecklas. Eller så kan det också bero på att de vill ha någon som säger vad som ska göras på 

grund av att de själva inte riktigt vet vad som borde göras samt att de är rädda för att ta ansva-

ret ifall något skulle gå fel. 

     Oftast är det alltså ändå så att Buffy är ledaren inom familjen, vilket vi kan se genom att 

gänget i de flesta fallen väntar och ser frågande på henne om vad som ska göras eller hur de 

ska gå till väga.8  Familjen är endast den mindre åsidosatta gruppkretsen, som jag tar upp i te-

oridelen, de är alltså inte riktigt med i den revolutionära gruppen i denna mening utan de står 

                                                 
7 Dessa ledarskapsroller som gänget har över människor som vill, men även behöver, bli ledda och befallda över 
visas också tydligt i Graduation Day Part 2 (3.22). Även där får var och en av dem i familjen en egen front som 
de ska leda och ge order över i striden mot säsongens fiende. 
8 Exempel på sådana episoder där detta förekommer är i School Hard (2.3), Choices (3.19), Pangs (4.8), Spiral 
(5.20), Intervention (5.18) och Bring on the night (7.10).  
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mer utanför, skild ifrån denna revolutionära grupp. De är ledarna som genom hela seriens 

gång har möten med hemlig information, speciella mötesplatser etcetera. Nu i de sista episo-

derna av säsongen är det till exempel Buffys sovrum som har blivit platsen för de mer privata, 

hemliga mötena för ledarna. I Chosen är det där hon berättar om sin plan till resten av gänget 

för att se vad de tycker om den innan hon berättar det för alla i vardagsrummet, som har nu-

mera blivit deras samlingsplats.  

      

Varje individ i familjen samt även familjen som en helhet är en begärsmaskin. Medlemmarna 

i gänget är anslutna till varandra genom deras sociala familjerelation, och de formar och på-

verkar varandra; utan varandra skulle de ha väldigt annorlunda liv och personligheter.9 De är 

varandras stöttepelare. Det som gör Buffy till en framgångsrik hjälte och krigare, som vi får 

se bland annat i striden i denna episod, är gänget som skapar de psykiska, kroppsliga och and-

liga essenserna i själva hjälten, skriver Jes Battis (2005) bland annat om. Denna föreställning 

om att allting är sammankopplat är en av grundtankarna i seriens övernaturliga tematik. Från 

de första episoderna i serien var det vampyrerna som upplevde denna schizoida värld av ma-

skiner. I den sista säsongen är det huvudkaraktärerna själva. Som häxan Willow säger: ”It´s 

all connected. The root system, the molecules, the energy.” (Lessons 7.1). 

      Familjen som en helhet är även en begärsmaskin eftersom den måste ansluta sig till andra 

maskiner för att kunna fungera som den gör, och bestå av de karaktärer samt band som den 

gör. Den måste ansluta sig till övernaturliga föremål, händelser och människor, ondska och 

samhällen i världen som den flera gånger måste rädda. Detta berör även Mary Alice Money 

(Money 2001, s. 101) samt Anne Billson (Billson 2005, s. 75f) i samband med The Wish (3.9) 

där vi får en klar inblick om hur det skulle se ut ifall gänget inte hade varandra. Därefter stöd-

jer det dessutom teorin av orsaken att alla de fyra maskinerna i familjen är anslutna till var-

andra och genom att de påverkar varandra samt utgör tillsammans en maskin i sig skapar de 

ett eget flöde. De skapar alltså en egen maskinisk karaktär utifrån sina sociala familjeband för 

att sedan leva och existera tillsammans med de andra maskinerna. Det egna flödet som famil-

jen producerar från dess olika anslutningar inom världen samt bekämpandet av den övernatur-

liga ondskan som existerar i världen och bland befolkningen är därmed frihet. Familjen och 

familjemedlemmarna är begärsmaskiner eller schizofrena objekt eftersom de är så många oli-

ka saker i en kropp och går konstant in i och ut ur både varandra, men även alla maskiner som 

de är anslutna till. 

                                                 
9 Detta framställs till exempel i episoden The Wish (3.9) om alternativa verkligheter och dimensioner som jag 
redan nämnt. 
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     Enligt Deleuze och Guattari har dessa maskiner (de schizofrena objekten), processer av 

produktion och produkt ingen materiell eller andlig status i sig själva utan maskinen kan en-

dast betraktas utifrån de processer som producerat den. Detta kan inte tillämpas på denna 

omständighet eftersom Buffy, som en dråpare, har både andlig och materiell status i sig självt. 

Oavsett ifall det är familjen som har så att säga producerat hennes sociala personlighet och 

livssituation eller inte.10  Men på ett sätt kan det argumenteras mot detta eftersom det endast 

gäller Buffy. De andra i gänget och familjen som en helhet stämmer överens med Deleuze och 

Guattaris tankar, de har ingen egen materiell eller andlig status i sig alls ifall de inte skulle 

vara anslutna till varandra och påverka varandra. 

     Alla maskiner är som sagt sammanlänkade till varandra, vilket gör dem schizoida, och 

skapar konstant sammanlänkningar till schizot. Det enda som finns är en process som då pro-

ducerar det ena inom det andra och kopplar ihop dessa maskiner, som i scenen då Willow 

överför yxans essens till alla potentiella dråpare och omvandlar mystiken bakom hur en drå-

pare väljs ut till att alla blir dråpare. I denna mening är det yxan som är utgångsmaskinen och 

utifrån dess essens omvandlas mystiken bakom hur en dråpare väljs (process) till att alla po-

tentiella ska slutligen bli dråpare (produkt). Nu när de potentiella flickorna har blivit sam-

mankopplade och omvandlats till dråpare blir de också maskiner som hädanefter kommer 

skapa en egen produktionsprocess. Det är som en cirkel som alltid går runt.   

     Enligt Deleuze och Guattaris teorier är krigsmaskinen inte endast byggd för krig, den är 

kreativ och revolutionär. Därför tolkar jag gänget som att vara en krigsmaskin eftersom de 

inte löser problem endast genom den råa uppfattningen att slåss och kriga. De lägger upp oli-

ka strategier, kombinerar idéer och kunskaper, som vi till exempel får se i denna episod att de 

ändrar på en flera tusenårig tradition av hur en dråpare väljs ut. Strategin de använder i episo-

den är revolutionär och radikal eftersom de ändrar på hela ordningen på den viktigaste lagen 

för dråpare. Dessutom ser vi att de alla tycker att det är dags för en förändring; hur stark en 

tradition eller en lag än är, måste den någon gång förändras och utvecklas för att kunna existe-

ra vidare i en värld som alltid utvecklas och förändras.   

      Jag analyserar även gänget till att vara revolutionära och kreativa, såsom Deleuze och Gu-

attari skriver att en krigsmaskin är, när de arbetar tillsammans, kombinerar sina styrkor och 

hittar på olika kreativa taktiker för att vinna emot deras olika fiender. Deras strategier och 

lösningar är revolutionära och kreativa eftersom de är originella, nyskapande, påhittiga och 

                                                 
10
Till exempel får vi se i The Wish (3.9) är Buffy, men också de andra i gänget, helt annorlunda personer med 

annorlunda livssituationer och livsstilar. Dessutom är hon i den episoden en mycket svagare dråpare eftersom 
hon aldrig ens har träffat de andra, men likväl är hon ändå en dråpare med både andlig och materiell status samt 
makt inom de övernaturliga sfärerna.  
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egendomliga. Ett bra exempel jämte detta är i Primeval (4.21) då de fyra medlemmarna i 

gänget genom en magisk urna kombinerar sina olika styrkor, var och en representerande en 

egenskap (handen, hjärtat, hjärnan, anden), för att bli en enda mäktig och stark kropp.11 Detta 

visar den starka sammanhållningen mellan dem, hur de kompletterar varandra och är starkast 

tillsammans, vilket diskuteras på flera håll i Seven Seasons of Buffy (2003). Familjekärleken 

de har för varandra ger dem mer styrka och drivkraft.12 Detta visas även i scenen då Willow 

först inte vill gör trollformeln av rädsla för att misslyckas men får självsäkerhet och kraft ge-

nom gängets stöd att hon klarar av detta. Fortsättningsvis framkommer det före striden, då 

gänget pratar innan de skiljs åt för att inta sina positioner, att de ska överleva striden och 

kämpa på för varandras skull. Därtill styrker Buffy Deleuze och Guattaris tankar gällande 

känslor som ett vapen i enkKrigsmaskin, då hon säger; ” […] my emotions give me power. 

They´re total assets.” (What´s My Line Part 1, 2.9).  

     Ytterligare analyserar jag gänget till att vara en krigsmaskin eftersom, i enighet med Dele-

uze och Guattaris tankar, de anpassar sig tillsammans till olika förhållanden och situationer 

samt behandlar dessa utifrån hur de tror skulle vara bäst, till exempel i denna episod när de 

fördelar uppgifterna och fronterna emellan sig, förbereder sig inför striden samt tar striden till 

fienden för att överrumpla den. Dessutom låter de varandra stå i centrum. Det är inte endast 

Buffy som alltid är den starkaste och viktigaste i serien för att hon är huvudpersonen utan alla 

av dem har episoder där de är starkast och/eller har den viktigaste rollen till exempel i Go 

Fish (2.20), The Zeppo (3.13), Bargaining Part 1 (6.1) och Villains (6.21). I denna episod kan 

man tydligt se att det är Willow och Spike, en av de allierade ledarna, som har den viktigaste 

uppgiften och den centrala, mäktigaste rollen.  

     Medlemmarna i gänget har dock inte skickligheter som endast de kan göra och ingen an-

nan, de är inte uppdelade på olika kategorier, styrkor och värden. Självklart finns det områden 

som en är bättre på än de andra men ändå kan de andra sätta sig in i det området och arbeta 

med det eller hjälpa till inom det. I denna episod får vi se detta i de sista scenerna då flera av 

medlemmarna slåss mot fienden när de egentligen inte har någon plats att göra där, de har 

inga särskilda krafter som kan hjälpa i striden. Den enda anledningen till att de är där är för att 

de hjälper varandra i strider. Xander och Giles är exempelvis inte ens i närheten av den styr-

kan som krävs för att döda säsongens starkaste fiende, ”übervampyrerna”, men ändå är de där 

och riskerar sina liv för att hjälpa till. Willow har i och för sig inte heller sådan fysisk styrka 

                                                 
11 Xander är hjärtat, Willow är livskraften och själen, Giles är hjärnan, och Buffy är den fysiska styrkan och kär-
let från den allra första dråparens själ samt den fysiska styrkan av alla förgångna dråpare ihop, en typ av djurisk 
styrka.  
12 Detta visas bland annat i Passion (2.17), Choices (3.19) och Dirty Girls (7.18). 
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som krävs, men hon har sina krafter som häxa som hon till viss del kan ta hjälp utav trots det-

ta får vi inte se att hon skulle ta del i striden efter att hon blivit färdig med sin uppgift inför 

striden.  

     Såsom Deleuze och Guattari förklarar förhållandet mellan krigsmaskinen och statsappara-

ten kan det även här, liksom jag visat gällande Helpless (3.12), tillämpas på förhållandet mel-

lan Väktarrådet och dråparen/familjen. Väktarrådet, statsapparaten, anser att en dråpare tänker 

bara enkelriktat och underordnat, som en mänsklig robot som är till för att lyda deras order 

och stödja deras åsikter utan frågor när något ska utföras. Men eftersom gänget/familjen och 

denna generations dråpare oftast går emot rådet och är därför revolutionära såsom en krigs-

maskin. Familjen, krigsmaskinen, är motsatsen till Väktarrådets, statsapparaten, olika med-

lemmar som endast koncentrerar sig på sin skicklighet och utför sin del. Ett exempel på det är 

att rådet bland annat anser att en väktare och en dråpare ska ha en strikt arbetsrelation, dråpa-

ren slåss och krigar medan väktaren lär upp och tränar. Väktarrådet anser att Buffy är brottslig 

och även något av en inkräktare eftersom hon är självständighet samt att hon inte alltid gör 

som de vill och stödjer deras åsikter samt värderingar. Det kan alltså tydligt ses bland annat i 

denna episod, att gänget är en revolutionär krigsmaskin då de omstörtar hela traditionen av 

patriarkala lagar, vilket säkerligen är det värsta som Väktarrådet kan tänka sig för dråparen.  

 

 

5. Sammanfattning 

Det jag har kommit fram till är att det är inte endast familjen som är schizoid utan till viss del 

är det även hela serien som är det. Denna slutsats har jag kommit fram till eftersom de episo-

der som jag har valt att analysera visar att det finns även oidipala avsnitt, inte endast anti-

oidipala. Det avsnitt som främst utmärker sig som rent oidipal är The Weight of the World 

(5.21), den femte av mina sju analyser. 

    Om vi jämför analyserna från The Weight of the World (5.21) och Normal Again (6.17) ser 

vi att det förstnämnda avsnittet är nästan fullständigt oidipal, eftersom den innehåller bland 

annat oidipal, psykoanalytisk terapi som ett avgörande element i intrigen, medan det sist-

nämnda avsnittet är anti-oidipalt bland annat för att Buffy i en annan terapisituation väljer den 

problematiska och otraditionella sociala familjekonstellationen framför den normala, traditio-

nella, oidipala familjestrukturen. Det finns flera avsnitt under seriens gång där denna tudel-

ning mellan anti-oidipal och oidipal uppstår och av den anledningen har jag kommit fram till 

att serien och familjen är ”schizoid”.  
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      Gänget har alltså två väldigt olika sidor som de växlar emellan oftast helt omedvetet. Om 

man jämför familjen och serien med den traditionella förklaringen av schizofreni är det i 

grunden samma sak. En person kan få diagnosen att vara schizofren eftersom denne pratar 

till/med flera olika människor som finns i dennes huvud och ibland tror personen även att den 

är dessa personer vid olika tillfällen. Personen i fråga är alltså nästan konstant ansluten till 

andra människor, men även till djur eller vilka saker som helst, vare sig den vill det eller inte, 

vilket i sin tur påverkar andra människor omkring schizot på olika sätt, så att det kliniska till-

ståndet även kan kopplas till den sociala produktionen.  

     Utifrån mina analyser har jag dessutom kommit fram till att familjen stämmer överens med 

de egenskaper och aspekter som utgör en krigsmaskin. De har en mycket lojal och stark social 

familjehållning, med en abnorm individ ibland dem. De driver varandra framåt samt utvecklar 

varandras personligheter, skickligheter och förmågor. De är dessutom en fristående och själv-

ständig entitet i förhållande till statsapparaten, representerad bland annat av Väktarrådets pat-

riarkala, oidipala ordning.     

      Fortsättningsvis har jag kommit fram till att gänget, familjen, är begärsmaskiner bland an-

nat på grund av att de är en maktform och revolutionärer i samhället. En begärsmaskin funge-

rar främst genom att de då och då bryter ihop, för att sedan ta sig samman och fortsätta framåt 

med nya erfarenheter och upplevelser. Detta är något som förekommer väldigt ofta i serien 

både gällande familjen men även samhället i sig. Gänget är dessutom sammankopplat till var-

andra, till deras omgivning och till världen såsom begärsmaskiner är. Det är på detta sätt de 

påverkar, formar samt stärker och/eller försvagar varandra. 

      Jag håller med Deleuze och Guattari i deras teori om att det i en social familjerelation inte 

finns någon oidipal triangel. Man kan dock diskutera om det inte finns ett sexuellt begär mel-

lan medlemmar i gänget. Fram till slutet av säsong 3 har Xander haft ett sexuellt begär efter 

Buffy, dessutom har Xander och Willow under säsong 3 också haft en het period emellan dem 

som dock inte varade länge och kom till ett abrupt slut. Men dessa begär fanns bara närvaran-

de i vissa perioder fram till säsong 3, därefter försvinner de nästan. Därför, skulle man välja 

att analysera serien mellan säsong 1 och 3, skulle den kunna analyseras till ett Oidipuskom-

plex, men analyserar man serien dock mellan 4 och 7 tolkas den mer till att ligga inom Anti-

Oidipus, anser jag.  

     Slutsatsen av detta är alltså att eftersom det är fler säsonger som kan tolkas som anti-

oidipala i denna bemärkelse, samt även mellan säsong 1 till 3 var det inte alla avsnitt som 

skulle kunna tolkas oidipala, anser jag att majoriteten av säsongerna och episoderna av serien 

kan och ska tolkas som en anti-oidipal familj. 
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     Min slutsats, som svar på mina frågeställningar, är därmed att: ja, ”familjen” är schizofren 

och en krigsmaskin, de är dessutom, separat men även tillsammans en begärsmaskin och en 

maktform. Visserligen är serien från flera aspekter oidipal, men majoriteten av alla episoder 

och familjens uppförande samt relation sinsemellan är huvudsakligen anti-oidipala framför 

oidipala. Till följd därav anser jag att jag har gett en ny bild av Buffy the Vampire Slayer, och 

det är att serien, sedd utifrån familjen som en maskin, är en Anti-Oidipus enligt Deleuzes och 

Guattaris teorier.  
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6.2 Buffy the Vampire Slayer – avsnitt 

     Säsong 1 

Episod 1. Welcome to the Hellmouth 

Episod 2. The Harvest 

 

     Säsong 2 

Episod 3. School Hard  

Episod 4. Bewitched, Bothered and Bewildered  

Episod 6. Halloween 

Episod 9. What’s My Line Part 1 

Episod 10. What’s My Line Part 2 

Episod 17. Passion 

Episod 20. Go Fish 

Episod 22. Becoming Part 2 

 

     Säsong 3 

Episod 2. Dead Mans Party 

Episod 6. Band Candy 

Episod 7. Revelations 

Episod 9. The Wish 

Episod 12. Helpless 

Episod 13. The Zeppo 

Episod 14. Bad Girls 

Episod 19. Choices 

Episod 21. Graduation Day Part 1 

Episod 22. Graduation Day Part 2 
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     Säsong 4 

Episod 5. Beer Bad 

Episod 8. Pangs 

Episod 9. Something Blue 

Episod 12. A Nem Man 

Episod 21. Primeval 

 

     Säsong 5 

Episod 10. Wrecked 

Episod 18. Intervention 

Episod 20. Spiral 

Episod 21. The Weight of the World 

 

     Säsong 6 

Episod 1 & 2 Bargaining Part 1 & 2 

Episod 17. Normal Again 

Episod 18. Entropy 

Episod 21. Villains 

 

     Säsong 7 

Episod 1. Lessons 

Episod 6. Him 

Episod 10. Bring on the Night 

Episod 18. Dirty Girls 

Episod 19. Empty Places 

Episod 22. Chosen 


