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Breaking Down Peggy Carter
Breaking Down Peggy Carter är en fanzine som innehåller korta artiklar 
om den fiktionella karaktären Peggy Carter. Artiklarna är baserade på 
delar av examensarbetet ”No man will ever consider you an equal.” - En 
feministisk filmanalys av Peggy Carter i Marvel Cinematic Universe, 
skriven av mig, Helen Luu. 

Fanzinet kommer börja med ett intro till Peggy Carters karaktär, följt av 
artiklar om maskulinitet vs. femininitet, kärlek och relationer, kvinnli-
ga karaktärer i actionfilmer, samt avslutningsvis en kort reflektion och 
sammafattning.

Vad är en zine?
Zine [si:n] är en förkortning av 

engelskans magazine, och används 
som benämning för olika sorters 
amatörproducerad media som 

distribueras i konventionellt eller 
icke-konventionellt tidningsformat.

Källa: Wikipedia



Peggy är en karaktär skapad av serie-
tidningsbolaget Marvel Comics. Detta zine 
har utgått från hennes karaktär i Marvels 
filmuniversum, Marvel Cinematic Universe 
(MCU), som spelas av skådespelaren Hayley Attwell. 

Peggy introduceras i Captain America: The First Avenger som en agent i 
SSR, en topphemlig division som bildades under andra världskriget för 
att kontra Nazitysklands specialvapensdivision HYDRA. Hennes uppgift 
var att träna rekryter inför Project: Rebirth, ett program där en armé av 
supersoldater skulle skapas genom en experimentell injicering. I filmen 
är hon också Steve Rogers (Captain Americas) kärleksintresse. 

Därefter fick Peggy en egen TV-serie, Agent Carter, där vi följer hennes 
liv i SSR efter kriget och Steves “död”. Trots att hon är en federal agent 
med erfarenhet i bagaget blir hon underskattad och behandlas som 
sekreterare när alla männen är tillbaka från kriget. I andra säsongen har 
hon lyckats bevisa sig själv och vunnit förtroendet från hennes kollegor i 
SSR och fortsätter på nya äventyr. 

Utöver det spelar hon små biroller i Agents of S.H.I.E.L.D. samt de andra 
filmerna på föregående sida. Där får vi veta att hon är en av dem som 
startar S.H.I.E.L.D. och hon är en både aktiv, viktig och högt rankad 
medlem – om inte den högst rankade. Hon återförenas med Steve i 
Captain America: The Winter Soldier när hon ligger på ålderdomshem 
med Alzheimers. Hennes begravning är i Captain America: Civil War ■

Margaret Elizabeth Carter
Alias:       Peggy

Född:        9 April, 1921

Död:         3 Juni, 2016

Civilstatus: Gift/Änka

Meriter

Kodknäckare vid Bletchley Park

Rekryt vid S.O.E.(Special Operations Executive)

Agent vid S.S.R. (Strategic Scientific Reserve)

Grundare av S.H.I.E.L.D. (Strategic Homeland 
Intervention, Enforcement & Logistics Division)

Lista på filmer/TV-serier Peggy figurerar i

Captain America: The First Avenger (2011) (film)

The Avengers (2012) (film)

Marvel One-Shot: Agent Carter (2013) (kortfilm)

Agents of S.H.I.E.L.D. (2013-) (TV-serie, 2 avsnitt)

Captain America: The Winter Soldier (2014) (film)

Agent Carter (2015-2016) (18 avsnitt)

Avengers: Age of Ultron (2015) (film)

Ant-Man (2015) (film)

Captain America: Civil War (2016) (film)



What is LOVE?
Att vara eller att ha ett kärleksintresse

Kärlek är nästan alltid en given del i fiktion. Peggy introducerades som 
Steve Rogers kärleksintresse, och hade även romanser i sin egna tv-serie 
i form av agent Daniel Sousa och doktor Jason Wilkes. Då kvinnliga 
karaktärer ofta kan fastna i träsket av att bara vara kvinnan bakom 
mannen och inget annat, så är Peggy ett bra exempel på en kvinna som 
inte bara är ett kärleksintresse, utan också är en stark karaktär. Det är 
till och med så att relationerna hon väljer att ha stärker hennes karak-
tär, då anledningen till att hon valt respektive man är genomtänkta - de 
är ofta smarta män med stora hjärtan, och inte alltid beundrade av sin 
omgivning. Peggy är alltså skriven på ett sätt som bör eftersträvas, då 
hon inte reduceras till enbart ett kärleksintresse utan hennes romanser 
bygger och utvecklar snarare hennes karaktär. 

Steve Rogers
Redan innan Steve genomgick förvan-
dlingen som gjorde honom till Captain 
America så visade Peggy att hon såg den 
godhet som fanns i honom. Det var hans 
goda hjärta och starka vilja att göra rätt 
som hon föll för, och det fanns där redan 
innan experimentet.

Daniel Sousa
Länge den enda mannen på SSR som såg 
Peggy som agent och inte sekreterare, 
men det var inte bara därför hon fattade 
tycke för Daniel. Även om en av agenterna
menade att Peggy “aldrig skulle byta en 
sköld mot en krycka” så visade Peggy åter-
igen att kärlek kommer innifrån.

Jason Wilkes
I en tid då mörkhyade fortfarande 
diskriminerades så fanns det inte på 
Peggys karta att behandla Jason annorlun-
da på grund av hans hudfärg. Istället ser 
hon honom som vilken annan människa 
som helst, och beundrar hon hans höga 
intelligens och mod ■



Huvudtemat för första säsongen av Agent Carter är den tunga sexismen 
som Peggy får utstå när alla männen kommer tillbaka från kriget. Trots 
hennes insatser och meriter så avfärdas hon snabbt som sekreterare 
istället för agent, då ingen av männen kan se hur en kvinna kan vara lika 
kapabel som dem. Vi som tittare kan givetvis snabbt se hur denna sort-
ens behandling inte är rättvis. Hur Peggy uppenbarligen inte bara lika 
kompetent, utan mer kompetent än sina kollegor. Detta bidrar till hela 
representationen av “dåtiden” då sexismen i serien blir så pass övertydlig 
att den inte hade varit accepterad idag. Men faktum är att denna sortens 
representation inte är en avbild av dåtiden, utan snarare en fiktionell 
version av och kommentar på dagens samhället. För att förstärka och 
understryka problemet - i detta fall lika behandling mellan könen - så 
sätts berättelsen i en historisk kontext för att kunna “överdriva” prob-
lemet. Hade vi inte haft någon sexism i dagens samhälle hade alltså inte 
en serie som Agent Carter gjorts, då serier gjorda i en historisk kontext 
som sagt ofta är en kommentar på nutiden. Att det i dagens samhälle 
inte är lika svart på vitt som i Agent Carter, att det nödvändigtvis inte är 
så att vi slåss för enbart kvinnor, utan för att vi alla ska ha det bra oavsett 
vilka förutsättningar vi har. Därför är Peggy och Agent Carter viktiga ■

          Det var

SÄMRE förr
Hur nutida problem porträtteras

 genom historiska kontexter

Hit like a girl
Vad är maskulina respektive feminina attribut?

Något som ofta händer vid skapandet av en kvinnlig karaktär - speciellt 
i actiongenren - är dels att hon måste vara mycket bättre och betydligt 
mer överkvalificerad än sina manliga motparter, men också att hon 
ser ner på “feminina” attribut och därmed innehar många “maskulina”. 
Detta beror ofta på den förlegade tanken om att stark är ett maskulint 
attribut, och därmed följer då att det är feminint att vara svag. Med 
detta medföljer en extra understrykning på hennes kvinnlighet, då vi 
ska förstå att hon minsann är en kvinna, trots att hon besitter maskulina 
attribut. I actiongenren manifesteras detta ofta i vulgära och översexual-
iserade kostymer som visar mycket av den kvinnliga kroppen, då detta i 
relation med de “maskulina” attributen understryker att hon är en stark 
kvinna, inte en kvinna som försöker vara en man. Utöver detta måste 
hon numera också bevisa att hon inte är ett sexobjekt. Detta leder i sin 
tur att kvinnliga karaktärer i regel tar längre tid att byggga upp, då det 
finns så många olika saker att etablera.

Att attribuera olika egenskaper till de binära könen är förlegat, och så 
är även det traditionella sättet att bygga upp en kvinnlig karaktär. Peg-
gy lyckas ändå visa sig stark och kapabel, utan att stöta ut “feminina” 
drag eller vara översexualiserad. Hon är därmed inte en “feminin” eller 
“maskulin” karaktär, utan snarare en nyanserad, vilket gör henne till en 
välutvecklad och stark karaktär. Därmed följer frågan: vad är maskulina 
respektive feminina attribut? ■



Maskulin?
eller inget av det?

Feminin?
eller både och?



Token Woman
En bra kvinnlig karaktär - på bekostnad av andra kvinnor?

I båda säsongerna av Agent Carter är finns det flera starka kvinnliga 
karaktärer utöver Peggy - något som ofta kan saknas i just actionfilmer. 
Detta beror ofta på att vi i regel utgår från den vita heteromannen som 
“standardmänniska” och därmed den orörda canvasen där en karaktär 
kan skapas, medan alla karaktärer som inte är det första måste “jobba 
bort” stereotyper först för att sedan kunna utveckla en relaterbar karak-
tär. När det kommer till kvinnor är det, som ovan nämnt, vanligt att de 
blir exempelvis kärleksintressen. 

När man då försöker göra en stark kvinnlig karaktär så brukar hon 
sättas i relation till alla andra, dumma kvinnor för att visa att hon inte 
är “som alla andra” - som stereotypen, helt enkelt. Detta kan bli fel på 
flera olika plan. Inte bara fördummas de andra kvinnliga karaktärerrna, 
men huvudpersonen sätts på ett sätt på en pidestal och blir därmed inte 
mänsklig, vilket inte gör henne till en nyanserad och relaterbar karaktär. 
I Agent Carter har de däremot lyckats med en bra mix. Där finns de

stereotypiska och platta karaktärerna, givetvis, men också både goda och 
onda kvinnliga karaktär med bra nyans. Det är lätt att glömma att “dåli-
ga” karaktärer också är viktiga, så länge det inte blir så att det enbart är 
dem som representerar en viss grupp. Varken alla män eller kvinnor är 
smarta, kan slåss, är starka och ser bra ut. Vi människor är alla olika, och 
trots att det är fiktion vi pratar om så är det ofta karaktärer vi ser upp 
till och därmed är det viktigt med rättvis och jämn representation. Inte 
bara när det kommer till hur karaktärerna är skrivna, utan också hur 
de interagerar med varandra är också viktigt  - något som gjorts väldigt 
bra i Agent Carter. Peggy ser till att kvinnor i hennes omgivning syns, 
istället för att se ner på dem. När Peggy och Sousa inte kan lite på någon 
i SSR föreslår Peggy att de ska ta med deras receptionist Rose. Medan 
Sousa säger att hon blir en börda kontrar Peggy med att hon gått igenom 
samma grundträning som de andra agenterna och därmed kan ta hand 
om sig själv - vilket hon sedan gör också.

I båda säsongerna av Agent Carter är skurkarna starka kvinnor. De båda, 
likt Peggy, utnyttjar många gånger männens underskattning av kvinnor. 
Peggy och hennes ärkefiende Dottie framställs ofta som jämlika, trots 
att Dottie, till skillnad från Peggy, är en rysk spion, tränad i att avrätta 
människor och döda sedan barnsben. Där understryker dem männens 
underskattning och hur de båda dragit nytta av den till den grad att de 
båda är överkvalificerade jämfört med männen. Detsamma gäller andra 
säsongens stora fiende Whitney. I ett avsnitt visas till och med Whitneys 
och Peggys barndom parallellt med varandra, för att visa hur de båda 
växt upp med mammor som beodrat dem att “bete sig som damer”, 
medan de båda växt upp till att frångå normen. Trots att många “starka 
kvinnor” inte nödvändigtvis behöver vara extraordinära är det trots allt 
det som gör dem båda till intressanta karaktärer ■



Agent Carter
         Varför just hon?

Anledningarna till varför just Peggy Carter är en sådan intressant 
karaktär att diskutera är många. Då vi idag lever i en tid då superhjätar 
och filmer som handlar om dem är några av de filmer som drar in mest 
pengar gör det denna specifika genre intressant att titta på då det har en 
så stor påverkan och spridning. Kvinnliga superhjältar har länge varit ett 
ämne som problematiserats, då den kvinnliga superhjälten med enorma 
bröst och stor rumpa är en stereotyp som än idag syns på framsidan av 
serietidningar. Trots att vi är mer medvetna om hur vi framställer kvin-
nor idag det viktigt att inte glömma bort att det finns andra saker som 
kan göra en kvinnlig karaktär problematisk, inte bara hennes sexualise-
rade kropp. Med Peggy och de filmer och TV-serier hon figurerar i finns 
det många bra exempel på diskussioner som kan has utöver det, både 
utifrån berättelserna, men också kring produktionerna. Detta fanzine 
har bara diskutera några fåtal av dessa.

När serietidningar och superhjältar först kom så framställdes dem som 
oövervinnliga och omänskliga – idag vill vi hellre att vår superhjältar 
är mer mänskliga. Att påstå att Peggy är ”vem som helst” och ”girl next 
door” är dock att nervärdera henne – hon är en extraordinär hjälte, men 
även hon är människa. Därför är diskussionen av hennes, och andra 
kvinnors, framställning en viktig diskussion att fortsätta ha ■
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I know my value. 
Anyone else’s opinion doesn’t really matter.

“
                           ”


