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Abstract (svenska) 

Denna studie avser att undersöka hur en kvinnlig superhjälte kan framställas under 2010-talet, 

genom att titta på karaktären agent Peggy Carters framställning i Marvel Cinematic Universe 

(MCU). Peggy är den enda karaktären som gått från att vara en bikaraktär i en film inom 

MCU till att få en egen TV-serie. Detta, tillsammans med det faktum att hon figurerar i en 

historisk kontext och en tid då kvinnosynen ska ha varit annorlunda jämfört med nu, gör 

henne till en intressant karaktär att diskutera ur ett feministiskt perspektiv. Studien har utförts 

med hjälp av en feministiskt inriktad filmanalys, där Peggy som karaktär och hennes 

interaktioner observeras och diskuteras tillsammans med filmteorins begrepp ideologi, samt 

stereotyper och könsroller. Resultatet visar att Peggy undviker många av de ”fällor” en kan 

falla in i när en vill skapa en stark, kvinnlig superhjälte och istället lyckas porträttera en 

nyanserad karaktär. 

Abstract (English) 

This study examines the portrayal of a female superhero in the 2010s by studying the 

character Peggy Carter in the Marvel Cinematic Universe (MCU). Peggy is the only character 

in MCU who has received her own TV-show after playing a supporting role in a movie. This, 

alongside the fact that she is a character played in a historic context where the attitude 

towards women were much different compared to today, makes her an interesting character to 

discuss from a feminist perspective. The study was conducted using a feminist film analysis, 

where Peggy as a character and her interactions are observed and discussed with the film 

theory’s version of ideology, as well as stereotypes and gender roles. The results show that 

Peggy manages to avoid many of those ”traps” one can fall into when one intends to create a 

strong, female character. Instead, she manages to portray a nuanced and well-rounded 

character.  
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1 Inledning   
Som dedikerad serietidningsälskare frossar jag just nu i filmatiseringar av superhjältar. I 

framkant ligger Marvel Studios som genom sitt filmuniversum Marvel Cinematic Universe 

(härefter MCU) släpper filmer, TV-serier och Netflixproduktioner till höger och vänster, och 

har satt ribban högt för andra filmbolag som gör detsamma. Men mitt i denna eufori måste jag 

ändå stanna upp, rynka ögonbrynen och fråga: ”Men brudarna då?”.  

 

De existerar såklart, men ändå är det männen som får turas om att stå i rampljuset i sina egna 

trilogier, medan kvinnorna snällt får sitta bredvid som bikaraktärer i filmerna. Sedan starten 

av MCU år 2008 har Marvel Studios inte haft en enda kvinnlig filmtitel. Utgår vi från det 

officiella schemat för filmer som ska släppas de kommande åren (se figur 1.1) kommer det 

inte heller ske förrän Captain Marvel som släpps 2019. Trots att jag älskar de tolv filmer som 

i skrivandets stund har gjorts kan jag inte låta bli att känna en bitterhet över att den första 

kvinnliga solofilmen görs först elva år och tjugoen filmer senare. Är verkligen konceptet av 

en kvinnlig superhjälte som huvudkaraktär så svårt att sälja? Idén av att mannen är 

standardmänniskan och kvinnan är avvikelsen är här fortfarande så uppenbart demonstrerat, 

trots att vi vill tro att vi kommit längre. Denna studie kommer därför att titta på en av de få 

stora kvinnliga karaktärerna som hittills fått ta plats i MCU, Peggy Carter. Detta för att titta på 

vad MCU har gjort hittills med sina kvinnliga huvudkaraktärer, och vad vi kan lära av henne 

för en vidare ökad inkludering och bra representation av kvinnliga superhjältar. 

Figur 1.1 Marvel Studios schema över filmer m.m. i MCU. (reddit.com) 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att med hjälp av en kvalitativ filmanalys med feministisk 

inriktning undersöka hur framställningen av en kvinnlig karaktär kan se ut i en superhjältefilm 

samt diskutera och problematisera den för att se vilka slutsatser som kan dras. Detta ska göras 

genom att undersöka karaktären agent Peggy Carter (härefter Peggy), spelad av Hayley 

Attwell, och hur hon framställs i diverse filmer och TV-serier i MCU.  

De frågor som studien avser att svara på är: 

• Hur framställs Peggy som karaktär i MCU?  

• På vilka sätt kan hennes framställning problematiseras? 

• Är Peggy en sexistisk karaktär? Varför/varför inte? 

Ofta ses superhjälte-genrens målgrupp i första hand som män, främst tonårspojkar, vilket ger 

en skev, ensidig och objektifierande representation av kvinnor. I takt med att de populära 

superhjältefilmerna som släppts de senaste åren har tagit en permanent roll på bioduken, har 

detta också lett till att målgruppen utökats till alla åldrar och alla kön. Samtidigt är 

diskussionen om diskriminerande stereotyper och bristen av representation utöver vita 

heteromän mer aktuell än någonsin. Då representationer av fiktiva karaktärer inte bara speglar 

vårt samhälle, utan också inspirerar och idoliseras, är det viktigt att framställningar av kvinnor 

som syns i medier – fiktiva eller inte – inte bara ökar, utan också diskuteras, ifrågasätts och 

problematiseras. Genom att undersöka en kvinnlig karaktär som haft en stor roll i en genre 

som dominerats av män är syftet att bidra till debatten och framstegen till bättre och mer 

representation av starka kvinnor.  

Just Peggy är den enda1 karaktären i MCU som har gått från att vara en bikaraktär i en film till 

att vara huvudkaraktär i sin egen TV-serie. Huvudtemat i TV-serien är sexism och hur en 

kvinna klarar sig i en mans värld, vilket görs extra tydligt i den historiska kontexten som 

serien utspelar sig. Därför tror jag att Peggy är ett intressant exempel att undersöka och lära 

sig av. Genom att dissekera och undersöka framställningen av hennes karaktär, men också 

tolka budskapet i berättelsen tror jag att det finns mycket som är värt att lyfta och diskutera.  

                                                
1 Phil Coulson har efter flera biroller i MCU numera en huvudroll i Agents of S.H.I.E.L.D. (2013 –). Det är 
däremot en ensemble-serie, där han delar huvudkaraktär med diverse andra karaktärer. 
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3 Kontext   
Vi befinner oss i en tid där medier och användningen av dem är under ständig förändring. 

”Traditionella” medier som film, TV, radio och tidningar måste anpassas för att behålla sin 

publik, och därmed har tjänster som Netflix, Spotify, podcasts, webb-TV och dylikt skapats 

som ett resultat av denna efterfrågan. Transmediala upplevelser och adaptioner från bok till 

film till spel och allt däremellan är något som ökar och numera dominerar våra medier.  

Derek Johnson (2012: 1) skriver om Marvel Studios resa genom den ökade digitaliseringen. 

Johnson (ibid.) beskriver hur även serietidningar har haft en svacka i försäljning, likt 

exempelvis papperstidningar. Men tack vare den senaste vågen av superhjältefilmer som 

adapterats från serietidningar är serietidningsbranschen nu på uppgång igen. Försäljning av 

inte bara serietidningar, utan också seriefigurer, samlingsobjekt, spel, leksaker ökar konstant 

och filmer om superhjältar är några av de filmer som drar in mest pengar varje år (ibid.). Detta 

är något som både filmbolagen och serietidningsföretagen utnyttjat genom att introducera 

universumformatet. Bland andra har seriejätten Marvel Studios använt sig av detta format, 

MCU, vilket har varit mycket framgångsrikt. Superhjältar har sina egna trilogier, men 

existerar i samma universum. Detta etableras genom att visa små referenser från den ena 

superhjälten i den andra superhjältens film, och genom att alla eller flera superhjältar 

tillsammans går ihop i en gemensam film för att besegra ett större hot. Flertal filmer länkas 

samman och skapar ett oändligt universum som inte ser ut att ha ett slut, vilket i sin tur säkrar 

publik då trogna fans vill följa historien hela vägen. Alla filmer kan ses för sig, men du får 

inte hela upplevelsen förrän du ser dem allihop i kronologisk ordning (Jenkins 2012: 103). 

Universumet begränsas inte heller till bara långfilm, utan existerar också i TV-serier, Netflix-

serier, kortfilmer, YouTube-klipp m.m. – ett transmedialt universum, med andra ord (ibid.). 

Den stora publik som dessa universumformat genererar – och därmed den stora spridningen 

och påverkan det har – gör att det är viktigt att analysera och kommentera hur kvinnor 

framställs. Kvinnliga superhjältar har sedan länge problematiserats, då den objektifierade 

superhjältinnan med enorma bröst, stor rumpa och tighta tygbitar till kläder är en stereotyp 

som än idag syns på framsidan av serietidningar. Utöver detta är det viktigt att inte glömma 

bort att det finns andra saker som kan göra en kvinnlig karaktär problematisk, inte bara 

hennes sexualiserade kropp. Min studie avser att belysa några av de aspekterna för att kunna 

ge exempel på bra representationer av fiktiva kvinnor i medier. 
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4 Forskningsöversikt  
Det finns en hel djungel med forskning både om kvinnor i serietidningar likväl som i film och 

TV. Jag har valt att lyfta fram studier inom båda områdena, då materialet jag samlat har varit 

inom TV och film, men samtidigt är Peggys karaktär fortfarande är baserad på versionen som 

finns i serietidningarna. Kombinationen av dessa perspektiv ger en större förståelse av hur 

kvinnliga superhjältar har framställts och fortfarande porträtteras, och vad vi ska sträva efter 

samt bortfrån i framtiden.  

4.1 Kvinnliga superhjältars fysiska framställning i serietidningar 
Mycket av den forskning som gjorts om kvinnliga superhjältar i serietidningar har fokuserat 

på kvinnliga superhjältars kroppar, då dessa ofta är i fokus i och med att de översexualiseras 

på ett onaturligt sätt. Carolyn Coccas (2014) har skrivit om kvinnliga superhjältars 

framställning och representation i serietidningar samt hur den förändrats (eller inte) genom 

åren. I studien analyserade hon kvinnliga titlar respektive grupptitlar av DC Comics och 

Marvel Comics2 från millennium-skiftet samt jämförde dem respektives tidigare versioner 

från 1990-talet. Cocca (ibid.) kom då fram till att det fanns objektifierande framställningar av 

kvinnor i nästan alla nummer. Dessutom hade de, som i många andra medier, ett mindre antal 

kvinnliga karaktärer än manliga i serietidningen, oavsett om serietidningen var en kvinnlig 

titel eller inte. Däremot minskade objektifieringen under 2010-talet jämfört med 1990-talet 

(ibid.).  

Trots att det fortfarande är ganska vanligt med översexualiserade kroppar i serietidningar är 

det desto ovanligare i filmer och TV-serie. Förutom fler regleringar menar Cocca (2014: 421) 

att en av de största bidragande faktorerna till varför det numera inte är så vanligt är 

deltagarkulturen. Som konsument har du numera en röst och därmed en möjlighet att påverka 

innehållet i ”traditionella” medier tack vare internet och sociala medier. Dagens konsumenter 

protesterar emot förlegade framställningar, både genom att skriva debattartiklar och starta 

namninsamlingar, men också genom att skapa konst i form av parodier och annan humor. 

Tekniken idag har gjort det möjligt för fans att både skapa aktivistisk konst, men också att 

sprida den och starta diskussioner kring de problem som finns, vilket tar stor plats i dagens 

medier och i sin tur leder till att representationen av kvinnor och minoriteter förbättras (ibid.).  

                                                
2 Förtydligande: Marvel Studios är ett filmbolag och systerbolag till serietidingsbolaget Marvel Comics 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Marvel_Comics#Marvel_characters_in_other_media). 
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4.2 Kvinnliga superhjältar i film och TV 
Julie O’Reilly (2005) argumenterar för att en av de anledningar till att kvinnliga karaktärer 

fortfarande inte är i nivå med manliga beror på att de alltid behöver ställas inför rätta (”on 

trial”) på ett sätt som män inte behöver (ibid.). Hon menar att kvinnliga karaktärer ofta blir 

hjältar för att det är deras plikt och får eventuella krafter i och med denna förpliktelse, snarare 

än att de själva från början har krafter och bestämmer sig för att använda det till gott. De 

exempel O’Reilly använder är Wonder Woman, Halliwell-systrarna i Charmed och Buffy The 

Vampire Slayer, vilka alla är från en specifik blodlinje vars plikt är att på ett eller annat sätt 

försvara världen. Med denna förpliktelse kommer oftast en överordnad eller högre makt, som 

ska se till att de fullföljer sin plikt. Detta leder till att den kvinnliga hjälten – trots sina krafter 

– ändå är underordnad och kan fråntas sina krafter och sin titel som hjälte samt ersättas, om 

dessa högre makter anser att de inte är lämpliga (2005: 275). O’Reilly menar att detta skiljer 

sig från de manliga hjältarna, som exempelvis Superman, som har krafter och väljer att göra 

gott trots att han inte har några som helst skyldigheter att göra det. Dessutom är han är en 

ailen på jorden, vilket gör att han inte kan ersättas på samma sätt som de ovan nämnda 

kvinnorna, vars titlar har burits av andra innan dem (2005: 281). Detta menar O’Reilly visar 

att kvinnliga superhjältar befinner sig under begränsande omständigheter jämfört med 

manliga superhjältar (ibid.).  

Dessa ”trials” menar O’Reilly är med ett narrativt trick för att understryka hur underskattade 

kvinnor är, vilket inte är lika effektivt för manliga karaktärer. För en manlig karaktär krävs det 

något mer som gör att han är i underläge, som exempelvis problematiska/döda föräldrar, 

olyckor, m.m. för att de ska ”övervinna” förväntningar, medan det räcker för kvinnor att vara 

kvinnor för att de ska vara i underläge. Med andra ord speglar O’Reillys resonemang idén av 

ett patriarkalt samhälle och ”glastaket” som existerar för kvinnor – även om vi (eller i detta 

fall manliga och kvinnliga superhjältar) tekniskt sätt har samma rättigheter och 

förutsättningar, finns det glastak och andra osynliga hinder att ta sig igenom beroende på kön, 

sexualitet, etnicitet, etc. Kvinnliga superhjältar blir med andra ord ifrågasatta på ett sätt som 

inte manliga superhjältar blir, tolkar jag O’Reillys resonemang som (2005: 282). Detta menar 

O’Reilly i sin tur leder till att framställningen av kvinnliga superhjältar begränsas och inte 

erkänns som hjältar, utan enbart en högre makts vapen. O’Reilly menar därför att en kvinnlig 

superhjälte aldrig kommer motsvara en manlig superhjälte om dessa ”trials” fortsätter att 

inkluderas i berättelsen av kvinnliga superhjältar (ibid.). 
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Medan O’Reillys resonemang ligger nära den studie jag avser att utföra finns det enligt mig 

märkbara brister i hennes studie. Hon drar flera gånger slutsatsen att kvinnliga superhjältar 

testas på ett sätt inte män gör, men i studien har hon bara ett handfull av exempel. Givetvis 

kan O’Reillys teorier stämma, men jag anser att ett mer omfattande material kanske gjort 

resultatet mer trovärdigt. I min studie kommer istället Peggys framställning undersökas och 

problematiseras, snarare än att försöka påvisa hur likvärdiga manliga roller har det lättare. Det 

kommer oundvikligen inkluderas i resonemanget, men inte vara den centrala frågan då jag 

anser att vissa kvinnliga representationer kan vara problematiska oberoende på om män 

framställs på motsatt eller samma sätt. Däremot är O’Reillys resonemang kring ”trials” och 

hur det påverkar kvinnliga karaktärer väldigt intressant och något som jag kommer diskutera 

vidare tillsammans med mitt material. 

4.3 Kvinnor i actionfilmer 
I sin bok Dangerous Curves: Action Heroines, Gender, Fetishism, and Popular Culture 

(2011) går Jeffrey Brown igenom de olika sorters roller kvinnor kan ha i actionfilmer, 

superhjälte inkluderat, och därmed vilka sorters representationer som finns samt vilka 

problem som finns med dessa. Brown (2011: 9) menar att det inte finns ett rätt eller fel sätt att 

representera en kvinnlig karaktär, och att vara objektifierad behöver inte nödvändigtvis 

automatiskt betyda att det är en dålig karaktär. En kvinnlig karaktär behöver inte vara 

antingen stark eller svag, menar Brown (ibid.), utan precis som med oss människor i ”riktiga 

livet” finns det komplexitet även hos fiktiva karaktärer – oavsett om de är kvinnliga eller 

manliga. Däremot finns det komplexitet när det kommer till den kvinnliga superhjälten som 

inte finns bland manliga – balansgången mellan feminitet och maskulinitet som behövs för att 

kringgå den vanliga synen på den passiva kvinnan (2011: 7). Brown använder ”Bondbruden” 

som exempel – en framgångsrik men förlegad framställning av en kvinna då hon så gott som 

enbart använts som ett sexobjekt. Det blir svårt för producenterna att förnya henne så att hon 

passar ihop med modernare värderingar utan att förlora det som alltid gjort en Bondbrud så 

lockande och tilltalande – hennes utseende och sensuella sexighet. Även om de senare 

versionerna inte är ”damsels in distress” är deras främsta fokus fortfarande deras utseende. Att 

Bond själv sexualiserats och idealiserats är givetvis också sant, men Brown menar att det 

snarare är en del av hans personlighet, till skillnad från Bondbruden där utseendet är hennes 

huvudsakliga egenskap (2011: 9). Bond är alltså i första hand subjekt och andra hand objekt, 

medan Bondbruden är objekt i första hand (2011: 41).  
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I och med de binära könsrollerna är många av de egenskaper som behövs för att vara en 

actionhjälte ofta maskulint kodade, vilket i sin tur leder till att kvinnliga actionhjältar ofta ses 

som manliga (Brown 2011: 25). För att vara trovärdig behöver hon alltså vara mer än ”bara” 

en kvinna, men hennes femininitet måste ändå understrykas så att hon inte bara är en kvinna 

som försöker vara en man (Brown 2011: 21). Att ta fram en nyanserad och stark kvinnlig 

karaktär kan också många gånger ske på bekostnad av andra kvinnliga karaktärer. Dels då det 

krävs väldigt mycket tid och karaktärsbyggnad för att bygga upp en trovärdig och stark 

kvinnlig karaktär och lite tid därför läggs på andra karaktärer. Det kan också leda till att andra 

kvinnliga karaktärerna porträtteras enligt stereotypen för att understryka att huvudpersonen 

”inte är som dem”. Därmed blir huvudkaraktären onaturlig och ett undantag istället för en 

alternativ kvinnlig karaktär (2011: 10). Detta gör att nyansering av kvinnliga karaktärer är 

svårt, då det enligt ovanstående resonemang bara finns de som är som stereotypen och de som 

inte är det, istället för ett spektrum av olika karaktärer med diverse olika egenskaper. Detta 

leder också till att olika egenskaper attribueras till olika kön – att vara aktiv och stark är 

manligt, och därmed är motsatsen kvinnligt. En kvinna kan således inte vara aktiv och stark 

utan att vara manlig, vilket återigen begränsar kvinnliga karaktärer till binära mallar istället 

för individuella karaktärer (ibid,).  

Även om detta är vanligt menar Brown (2011: 34-36) att det finns kvinnliga karaktärer som 

bryter ur dessa binära mallar. Brown (ibid.) nämner Maggie i Point of No Return (1993), som 

inte har en ”naturlig” feminin eller maskulin identitet, utan är en karaktär som kombinerar 

båda och därmed inte kan sättas in i ett fack av manlig eller kvinnlig. Då Maggie lärt sig både 

de maskulina och feminina egenskaperna och jonglerar dessa finns det ingen tydlig manlig 

eller kvinnlig identitet. Till skillnad från ett annat exempel Brown använder, Gracie Hart i Ms. 

Congeniality (2000), där hon är en karaktär med typiska ”maskulina” egenskaper och tvingas 

lära sig spela ”feminin”, vilket gör den maskulina identiteten till den naturliga i Gracies fall. 

Detta leder i sin tur till att Maggie känns som en mer verklig karaktär, snarare än en förenklad 

stereotyp som Gracie. Då en trovärdig kvinnlig karaktär verkar finnas på en tunn balansgång 

mellan kvinnlig stereotyp till pojkflicka som är anti-feminin menar Brown (2011: 61-62) att 

det är lättare att etablera en stark och nyanserad kvinnlig karaktär i TV-serier. Detta då 

serieformatet tillåter längre tid för utvecklingen att ske, och därför ger tittaren längre tid att 

acceptera den kvinnliga karaktärens olika egenskaper utöver hennes utseende och typiska 

kvinnliga egenskaperna.  
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Med tanke på att de flesta superhjältefilmer som görs baseras på serietidningar är studier som 

Coccas (2014) otroligt viktiga och relevanta för att ifrågasätta den kvinnliga superhjältens 

framställning. Även om det är mycket mer uppenbart i serietidningar jämfört med i film och 

på TV så är det från serietidningarna det kommer och därmed därifrån det måste börja ändras. 

Tillsammans med O’Reilly (2005) och Browns (2011) olika perspektiv på en kvinnlig 

karaktärs roll i en annars ”maskulin” genre ger en bra översikt på vilka sorters studier som har 

gjorts innan och därmed var jag kan placera och fokusera min studie på.  

5 Teoretiskt perspektiv  
Materialet som samlas in för analysen kommer att diskuteras och analyseras med feministisk 

filmteori som grundperspektiv, från vilket jag diskuterar begrepp som könsroller och 

stereotyper tillsammans med filmanalysens definition av ideologi. Dessa begrepp presenteras 

nedan. 

5.1 Könsroller 
I denna studie kommer begreppet könsroller användas, även om till exempel Fagerström 

(2008: 7) nämner att genus är det som används i vetenskapliga sammanhang. Anledningen till 

att jag valt att inte använda genus som begrepp är då ordet genus är ett hårt debatterat och 

svårdefinierat begrepp, men framför allt ett omfattande begrepp som fortsätter att vidgas 

(Fagerström 2008: 22). Däremot är könsroller ett lättare begrepp att greppa, då det 

understryker roller som de två binära könen antas ha. Då jag huvudsakligen pratar om kvinnor 

och femininitet i relation till män och maskulinitet så kommer min analys utgå från just ett 

binärt könssystem. Däremot kommer jag likt Fagerström (ibid.) benämna de olika 

könsrollerna som feminina respektive maskulina istället för kvinnligt och manligt för att 

understryka att de saker som attribueras till dessa begrepp är socialt konstruerade och 

indoktrinerade i oss. Diskussioner om vad det innebär att vara man respektive kvinna kommer 

exkluderas från denna studie, då debatten kring genus blir för omfattande och enligt mig inte 

kommer gynna studien.  

Könsrollerna är som sagt de socialt konstruerade roller som kvinnor och män placeras i, där vi 

förväntas ha ett visst beteende och vissa egenskaper beroende på om vi är kvinnor eller män. 

När en pratar om könsroller beskrivs de ofta som varandras uteslutande motsatser, eller 

dikotomier, som Fagerström benämner det (2008: 10). Det är maskulint att vara stark och 

dominerande, därmed feminint att vara svag och undergiven. Givetvis är det därmed 

maskulint att vara man och feminint att vara kvinna, och där ingår respektive attribut. Detta är 
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enligt feminismen för att upprätthålla det patriarkat som finns i samhället, då männen blir de 

som är aktiva och då har makt, medan kvinnor passivt accepterar detta. Vissa anser att detta 

tänk förlegat, och när det presenteras så här förenklat så kan det tyckas vara så – oavsett kön 

har vi många fler val än försörjaren eller den försörjda. Men även om vi i västvärlden idag har 

större friheter emellan och utanför könsrollerna kvarstår fortfarande förväntningar beroende 

på om du är man eller kvinna. Detsamma gäller manliga och kvinnliga superhjältar. 

5.2 Representation och stereotyper  
Även om det finns många kvinnliga bi- och huvudroller så är ofta deras kön en stor del av 

deras karaktär, vilket inte ger dem mycket utrymme att vara något annat än det som förväntas 

av den stereotypiska kvinnan. Men hur bör kvinnliga karaktärer porträtteras då? Enligt 

Elizabeth Cowie (i Kaplan 2000: 49) är den vanligaste kritiken mot “dåliga” kvinnliga 

karaktärer är att de är missrepresenterade och outvecklade. Cowie ifrågasätter den här sortens 

argument, då hon menar att en karaktär (i detta fall kvinnlig) bara kan ”missrepresenteras” om 

det finns en definition av hur en kvinna ska representeras (ibid.). Alltså, om en påstår att 

kvinnliga karaktärer brukar vara ”missrepresenterade”, finns det då ett ”rätt” sätt att 

representera en kvinnlig karaktär? Vad är då definitionen av en rättvis representation av en 

kvinna? Detta anser Cowie (ibid.) blir problematiskt då definitionen av en kvinna smalnas av 

då det finns ett rätt och fel sätt, istället för en rad olika representationer. Medan vi i samhället 

idag kanske inte har en sådan avsmalnad definition av kvinnor utan faktiskt har en rad olika 

definitioner av vad en kvinna är och kan vara, så kan det bli fel om vi plötsligt påstår att det 

finns ett ”fel” sätt att portättera kvinnor på. ”Rätt” representation blir istället någon form av 

”kontrastereotyp”, vilket också är en typ av stereotyp och begränsar representationen av 

kvinnliga karaktärer. Stereotyper och hur de framställs – både i film och i samhället – är 

därför något som alltid är aktuellt.  

Richard Dyer (1984: 355) förklarar begreppet typ som ett av de begrepp som kan användas för 

att kategorisera människor i. En typ är en tydlig, förenklad samt känd karakterisering med ett 

fåtal tydliga egenskaper. Inom en typ menar Dyer att det finns ytterligare tre subkategorier: 

social typ, stereotyp och medlemstyp (ibid.). Enligt Dyer är skillnaden mellan social typ och 

stereotyp att den sociala typen benämner människor inom ens egna ”sociala värld”, medan 

stereotyper benämner dem utanför (ibid.). Social typ är också något du kan attribuera till dig 

själv, medan en stereotyp är någonting någon tänker om dig (ibid.). Detta innebär att sociala 

typer är mer utvecklade och mindre begränsade, till den grad där människor inom denna 

”värld” har möjlighet att påverka definitionen av den sociala typen inom den specifika sociala 
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världen. Detta sker givetvis inom en viss ram, vilket leder till att typer utanför din ”ram” 

(sociala värld) är typer du inte påverkar och är därmed fasta, specifika och oföränderliga – 

stereotyper. Hall et.al. (2013: 247) resonerar liknande och menar att en stereotyp är när du tar 

människor och definierar dem med några få egenskaper som ska sammanfatta deras karaktär, 

och dessa är så pass grundläggande att de inte ändras. Dyer (1999) ifrågasätter också 

definitionerna av stereotyper – vem är det som definierar dem? Han menar att stereotyper ofta 

är något som ses som en generell uppfattning av en grupp som uppkom innan stereotypen 

etablerades och således har blivit en stereotyp. Men vems uppfattning är det? De flestas 

uppfattning av specifika grupper grundas ju i stereotyper. Vem är det som föreslår och 

implementerar dessa stereotyper? Då stereotyper till viss del beskriver en del av verkligheten 

och den uppfattningen influerar vår generella, ytliga uppfattning ger det makt till de som 

bestämmer stereotyperna över vår uppfattning av andra människor.  

Hall et.al. (ibid.) menar att stereotyper inte bara används för att enkelt kategorisera människor, 

utan också exkludera och bibehålla en viss struktur – som exempelvis könsroller. Det avgör 

vad som är accepterat och inte accepterat, och därmed vad som är rätt och fel. Detta leder i sin 

tur till att stereotyper ger en väldigt smal och icke-representativ bild av olika grupper av 

människor. Som med Peggy – i och med att hon är kvinna, och därmed enligt ”definitionen” 

av den kvinnliga stereotypen passiv, svag, försiktig, etc., är hon inte lämpad som agent. En 

intressant aspekt som Hall et.al. (ibid.) nämner är dock hur idén av en välutvecklad karaktär är 

lika mycket en stereotyp som vilken annan stereotyp som helst. Den konstrueras efter hur vi 

anser att en bra standard är. Därmed menar Hall et.al (ibid.) att stereotyper används som en 

snabb referens till grupper av människor, medan den välutvecklade karaktären är en spegling 

av våra värderingar.  

5.3 Ideologi  
Jeffrey Geiger och R.L. Rutsky beskriver i deras Film Analysis, a Norton reader (2005) 

begreppet ideologi och hur det används i en filmanalytisk kontext. Det används i detta 

sammanhang för att beskriva en samling av idéer som är så etablerade att de blivit självklara 

för oss. Geiger och Rutsky beskriver det som att det är tanken av att ”det ska vara så” eller 

”sunt förnuft” (2005: 25). Därmed granskas de sällan då de anses vara så pass självklara, eller 

som Geiger och Rutsky beskriver det, ”a culture’s unconciousness” (ibid.). Detta begrepp 

används därmed för att beskriva hur vi skapar mening i olika medium, då de måste baseras på 

rådande eller kända kulturella ideologier för att publiken ska kunna acceptera och relatera till 

filmen. Ideologier kan ändras: att kvinnors plats var i hemmet var något som tillhörde vår 
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ideologi förr – det var en självklarhet och inte något som ifrågasattes. Numera ser vi den 

synen som sexistisk och förlegad. Trots det menar Geiger och Rutsky att vi genom noggrann 

filmanalys inte bara kan se problem vi hade förr i tiden (som exemplet ovan), utan att vi 

kanske inbillat oss att dessa problem inte längre finns när det faktiskt gör det (2005: 32). 

Därmed kan filmer och TV-serier med historisk kontext – likt Peggy Carter – göras för att 

sända ett budskap om rådande ideologier, förklädd i en gammal ideologi, som subtilt 

ifrågasätts och sätter igång diskussioner och tankar bland tittare (ibid.).  

Ofta är det inte bara ett budskap i filmen som uppfattas av de som har samma ideologi som 

filmskaparen, utan många gånger är det också en undermedveten spegling på hur vi som 

människor ser på världen runt oss. Lacey (2009: 100-104) menar att en ideologi inte bara 

reflekterar, utan snarare formar vår syn på världen. I och med att våra ideologier förändras 

innebär det att olika sorters ideologier ofta motsätter varandra. Lacey använder samma 

resonemang som Williams (1977). Williams menar att det finns två sätt att kategorisera 

ideologier som motsätter den rådande: överbliven ideologi som varit rådande förr och som 

ersätts, samt framväxande ideologi som då är ideologier som ersätter den rådande. I denna 

studie benämns båda dessa motsättande ideologier på olika sätt – sexism och sämre kvinnosyn 

är exempel på överbliven ideologi, medan feminismen när den kom är ett exempel på en 

framväxande ideologi. Då Peggy porträtteras i en historisk kontext har filmskaparna givetvis 

försökt att skapa ett klimat som stämmer överens med vår idé av den dåvarande rådande 

ideologin. Lacey (ibid.) menar däremot att medier som görs i nutid på ett eller annat sätt alltid 

reflekterar vår tid, oavsett i vilken tid mediet ska porträttera. Den historiska kontexten 

används därför mer som ett verktyg för att understryka oönskade ideologier genom att 

framhäva de på ett sätt där deras överblivna status understryks. 

5.4 Feministisk filmteori  
Som tidigare nämnt har jag använt mig av en kvalitativ filmanalys med feministisk inriktning. 

Den övergripande definitionen av feminismen som ideologi utgår från att samhället är 

patriarkalt – alltså där mannen sitter i en maktposition och kvinnan är underlägsen, vilket 

feminister vill bekämpa (International Encyclopedia of the Social & Behavioural Sciences, 

2001). Inom feministiska medieteorier, i detta fall feministisk filmteori, är det centrala 

perspektivet könets roll, skillnaderna mellan könen och hur det formar och konstruerar 

medieinnehåll och mediets påverkan (Laughey 2007: 100). Enligt E. Ann Kaplan (2000: 1-2) 

började först historiker och litteraturvetare forska om kvinnors representation, 

missrepresentation eller brist på representation, innan feministisk filmteori etablerades som 
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forskningsfält. De tittade då på hur kvinnliga författare och ”kvinnliga” teman ignorerades i 

fiktion, likväl som hur kvinnor representerades och har representerats som karaktärer i 

litteratur – inte helt olikt den feministiska filmteori jag valt att använda mig av. De första 

feministiska filmteoretikerna fortsatte därmed i fotspår som liknade historikernas och 

litteraturvetarnas, och tittade bland annat på kvinnors roll i Hollywood – både som 

filmstjärnor och filmskapare (ibid.). Även där kom de fram till att kvinnor inte fick ta plats 

nog, och de försökte då lyfta undanskuffade kvinnliga skapare genom att exempelvis 

arrangera filmfestivaler där bara kvinnliga filmskapares verk visades. Trots att det ofta idag 

kan kännas som att vi är mer medvetna om att representation är viktigt så är det ett problem vi 

fortfarande har idag. Vem som står bakom kameran är inte alltid uppenbart, men att män 

fortfarande är överrepresenterade bland filmskapare är något, som tidigare nämnt, i sin tur kan 

påverka hur kvinnliga karaktärer porträtteras (Scott 2015: 151). Även Brown håller med i 

detta resonemang och menar att även om manliga skapare kan skapa starka och nyanserade 

kvinnliga karaktärer menar han att kvinnan och den kvinnliga karaktären skapad av manliga 

filmskapare visar en form av systematisk kontroll av kvinnor, då det är de som bestämmer hur 

den kvinnliga karaktären ska vara – stark eller inte – är män (2011: 87). Just denna aspekt 

kommer inte diskuteras extensivt i denna studie, men jag anser att det är en viktig poäng att 

nämna just för att den är så relevant inom feministisk filmteori. 

6 Metod och material  
I detta avsnitt presenteras metoden som används, följt av valet av undersökningsobjekt och 

vilka aspekter som har exkluderats från studien. Därefter presenteras det framtagna materialet, 

hur det samlats in och återigen vad som inkluderats samt valts bort. Avslutningsvis diskuteras 

studiens reliabilitet och validitet.  

6.1 Metod 
Geiger och Rutsky (2005: 19) menar att alla filmer har budskap, vilka inte alltid är synliga 

förrän en ”läser” filmen – alltså analyserar den. Många gånger inom filmanalyser benämns det 

som skillnaden mellan denotation (den konkreta ”ordboksdefinitionen”) och konnotation (den 

införstådda meningen). Denotation är det som vi bokstavligt talat ser, och en bra analys är 

enligt Geiger och Rutsky (2005: 32) en där du ser bortom det och kan se filmens olika 

strukturer genom olika perspektiv. Genom att exempelvis titta på hur de har byggt berättelsen, 

stilen, kontexten kan vi undersöka de underliggande meningarna med filmen, men också vilka 

ideologier och värderingar som finns i samhället och speglas i filmen (ibid. 24-30). 
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Jag har samlat materialet till studiens analys genom att dels titta på hur Peggys karaktärsdrag 

samt fysiska framställning, men jag har också tittat på hennes interaktioner med andra 

karaktärer. Geiger och Rutsky (2005: 32) menar att filmens huvudsakliga konflikt/tema 

framkommer som tydligast genom att just analysera en karaktärs handlingar, beteenden och 

interaktioner. Oavsett vilken del av den feministiska filmteorin jag hade valt att fokusera på i 

denna studie menar Kaplan att allting inom feministisk filmteori på ett eller annat sätt handlar 

om relationen mellan ”vår verklighet” och representationen av verkligheten i filmen (2000: 1-

2). I detta fall handlar det om att undersöka hur framställningen av kvinnor, specifikt 

kvinnliga superhjältar, i relation till samhället i vilken filmen utspelar sig, samt samhället 

idag. I och med att jag valt att titta på en karaktär som figurerar i en historisk kontext så 

tillkommer en aspekt till: vad är vår idé av det samhälle som porträtteras, och hur används 

hennes representation för att spegla vårt samhälle idag? Som Geiger och Rutsky (ibid.) 

nämner är en film ofta en spegling på de ideologier och värderingar som finns i samhället 

idag, även om den utspelar sig i en historisk kontext. Hade TV-seriens huvudsakliga konflikt, 

att hon inte respekteras av män på sin arbetsplats, försvunnit om hon placerades i en mer 

nutida kontext?  

Det finns givetvis en rad olika typer av filmanalys och olika sätt att göra den på. Jag har valt 

att utgå från en ganska bred ståndpunkt, där jag genom att ifrågasätta och diskutera olika delar 

av material jag samlar drar slutsatser med hjälp av de studier som gjorts förr för att antingen 

applicera, understryka eller dementera dessa resonemang. Det kan tyckas syfteslöst att inte ha 

en stark ingångspunkt och inte vilja bevisa eller motbevisa något, men enligt Geiger och 

Rutsky (2005: 29-30) kan en stark analys göras trots att syftet kan verka otydligt vid studiens 

början. Jag har därmed utgått från några av de exemplen som Geiger och Rutsky angivit för 

vad som kan vara bra att tänka på när en har en mer öppen ingång. Det exempel jag valt att 

utgå ifrån är att genom filmens huvudkaraktärs, interaktioner, handlade och hennes karaktär 

framställs försöka se vilka idéer som representeras (ibid.). De nämner också hur en kan vara 

mer allmän än så – du kan också analysera filmen utifrån dess relation med dess kulturella, 

samhälleliga eller historiska kontext, vilket kan vara en intressant aspekt att överväga då 

filmen just är en konstruktion av 1940-talet gjort under 2010-talet.    

Då den feministiska filmteorin som tidigare nämnt är ett brett begrepp finns det givetvis 

aspekter som inte kommer tas med i denna studie. Många av de tidiga och klassiska 

feministiska filmteoretikerna baserade mycket av sin forskning ur Sigmund Freuds teorier och 

diskuterade ofta hur kvinnliga karaktärer uppfattas och iakttas, både av en manlig och 
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kvinnlig publik. I min studie har jag valt att fokusera mer på framställningen av karaktären 

utifrån ett analytiskt perspektiv och diskutera hur en framställning och representation kan se 

ut och varför den ser ut som den gör, istället för att utföra någon form av publikstudie eller 

uttala mig om publiken på något sätt. Givetvis är det viktigt att undersöka hur exempelvis 

kvinnor av olika socioekonomisk position, etnicitet, ålder, etc. upplever olika kvinnliga 

representationer då publikens uppfattning om en representation är essentiell för en rättvis 

sådan, men det är inte det denna studie avser att undersöka. Utan fokus i denna studie ligger 

på att diskutera olika teorier om kvinnliga karaktärers framställning, och ett exempel på en 

kvinnlig superhjälte används som exempel vid diskussionen. Jag har även valt att inte 

fokusera på genren, då jag anser att det är för sekundärt och gör fokus spretigt vilket inte hade 

gynnat studien. Det spelar såklart roll också och kan emellertid vara intressant att diskutera, 

då actionfilm i regel setts som en väldigt maskulin genre, medan genres för kvinnor i historien 

ofta varit såpoperor och dokusåpor. Detta hade givetvis kunnat tillföra ännu en nyans i min 

analys, men jag anser att de perspektiv jag valt att ta in är tillräckliga för att kunna diskutera 

mitt material på ett sätt som kan ge mig en stark analys med ett bra resultat.  

6.2 Urval 
Till skillnad från många av de kvinnliga superhjältar som filmatiserats, exempelvis Black 

Widow, Catwoman, Wonder Woman, etc., är Peggy Carter inte en klassisk superhjälte med 

sin signaturdräkt och hemlig identitet. Peggy introduceras istället som en agent i armén och 

”sidekick” samt kärleksintresse till Steve Rogers i First Avenger. Detta gör Peggy till en 

ganska otippad huvudkaraktär, då många fortfarande ser henne som en bikaraktär. Vilka 

egenskaper ger det henne? Är hon mindre nyanserad i filmerna, där hon är en bikaraktär, eller 

gör det lilla antalet kvinnor i First Avenger att hon ändå är en karaktär? Eller blir hennes roll 

som kärleksintresse dominerande? Och av vilka anledningar kan hon ha fått huvudrollen i sin 

egen tv-serie? Vad gjorde henne så populär till skillnad från alla andra bikaraktärer? Är hon 

mindre ”viktig” för att hon fick en egen tv-serie, istället för en egen film? Det är några av de 

många frågorna som ställs i studien och är intressanta att undersöka.  

Marvel studios brukar anses vara bra på att skapa bra och starka kvinnliga karaktärer, trots att 

de sedan starten av MCU år 2008 inte haft en enda kvinnlig solofilm och som tidigare nämnt 

inte kommer ha det förrän 2019. Alla kvinnliga solohuvudroller i MCU har varit i TV-serier, 

vilka idag enbart är två stycken – Peggy Carter och Jessica Jones (2015). Som Gauntlett 

(2008: 51) nämner är detta problematiskt – hur starka och välutvecklade de kvinnliga 

karaktärerna än är sätts de i andra hand. Det kan lätt bli så att kvinnan blir en ”token”, en 
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karaktär som enbart finns där för att den har något som utmärker hen – i detta fall är den 

utmärkande egenskapen att hon är kvinna. Exempelvis i Avengers, där Black Widow 

visserligen spelar en stark karaktär med en stor och viktig roll, men hon gör det i en grupp av 

män. I och med att hon kan slåss som de andra manliga hjältarna blir hennes starka sida och 

hemliga vapen blir därför hennes utseende och förmåga att förföra och manipulera skurkarna. 

Här försöker man balansera och nyansera identiteten gneom att addera både maskulina och 

feminina attribut, som diskuterat innan med Browns (2011) resonemang, vilket kräver mer än 

hos manliga karaktärer som inte behöver denna balans på samma sätt. Om allt krut läggs på 

att denna kvinnliga karaktär ska bli så bra som möjligt kan det innebära att andra kvinnliga 

bikaraktärer försummas, då det redan är så svårt att bygga upp en välrundad kvinnlig karaktär 

som är respekterad. Emellertid leder detta till att alla positiva egenskaper den kvinnliga 

huvudkaraktären har ses som ett undantag från normen (Gauntlett 2008: 61). Detta är också en 

av aspekterna som kommer diskuteras i analysen. Superhjältefilmers popularitet och dess 

underrepresentation av kvinnliga superhjältar gör det till en relevant och viktig genre att 

diskutera. Den historiska kontexten som Peggy figurerar i, kombinerat med hennes resa från 

bikaraktär till MCUs första kvinnliga solohuvudkaraktär gör henne till ett ytterst intressant 

studieobjekt. 

6.3 Material  
Karaktären Peggy Carter undersöktes genom att titta på alla filmer och TV-serier i MCU som 

hon figurerar i. Jag har huvudsakligen hämtat mitt material från filmen First Avenger och TV-

serien Agent Carter (2015-2016) (18 avsnitt). Detta då hennes roll är större och därmed finns 

det mer material att hämta därifrån. Detta har nyanserats med hjälp av Peggy övriga biroller. 

Peggy figurerar utöver First Avenger och Agent Carter även i följande TV-serier och filmer: 

• 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) 

• Avengers: Age of Ultron (2015) (film) 

• Ant-Man (2015) (film) 

• Captain America: Civil War3 (2016) (film) 

                                                
3 Peggys begravning visas i filmen – Peggy har alltså inga repliker. 
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Då Marvel One-Shot: Agent Carter gjordes innan tv-serien Agent Carter har den nästintill 

räknats bort från MCU, och därför kommer även jag bortse från den kortfilmen. Även om 

större delen av analysen kommer göras med material från First Avenger och Agent Carter så 

anser jag att de andra filmerna är intressanta att inkludera då hennes roll är så pass annorlunda 

i många av filmerna i jämförelse med ”huvudmaterialet”. Peggy är till exempel betydligt äldre 

i Captain America: The Winter Soldier (härefter Winter Solider) och Ant-Man då dessa filmer 

utspelar sig längre fram i tiden än 40-talet. Detta kan vara en intressant aspekt att ta med, då 

vi kan se hur hennes karaktär utvecklats och hur det hon åstadkommit under 40-talet har gjort 

för intryck i ”nutiden”.  

Då hon spelar en bikaraktär i samtliga filmer så antecknades varje gång hon syntes i bild när 

jag samlade materialet, oavsett om det var relevant till det jag ville undersöka eller inte. 

Däremot antecknades bara utmärkande scener i TV-serien då hon spelar huvudrollen där och 

materialet hade blivit alldeles för omfattande om allt skrevs ned. Jag har därmed valt ut de 

ögonblick som jag fann relevanta för min studie. Under insamlingen av det material jag avsåg 

att analysera tittade jag främst på: 

• Hur hon blev tilltalad av män och kvinnor  

• Hur hon interagerar med människor och hur hennes relationer ser ut 

• Hur hon tar beslut och beter sig 

• Hur hon klär sig och andra ytliga faktorer 

• Andra saker som sticker ut eller är noterbart 

Detta gjorde jag genom att titta på filmerna respektive TV-serierna på min dator, pausa, skriva 

ned tidstämpel och skriva av dialogen ordagrant och/eller beskriva scenen. Detta för att 

underlätta ifall jag behöver gå tillbaka och undersöka det en gång till. Sakerna jag valt ut är 

givetvis saker som jag har valt, vilket kan anses problematiskt då jag oundvikligen har egna 

värderingar. Dessutom måste givetvis vissa saker bortses i en analys, vilket kan göra att olika 

forskare kanske fokuserar på olika aspekter. 

6.4 Reliabilitet och validitet 
Studiens reliabilitet och validitet är essensiella bitar som alltid ska inkluderas. Reliabilitet 

avser att mäta hur tillförlitlig studien är – med enkla ord ska exakt samma studie kunna 

utföras av en annan person med ett liknande resultat. Validiteten är hög om studien mäter det 

den avser att mäta. I detta stycke diskuteras denna studies reliabilitet och validitet, samt vilka 

avgränsningar jag behövt göra. 
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6.4.1 Reliabilitet 

Precis som med all annan ”tolkande vetenskap” så är denna studie just det – en tolkning. En 

tolkning av filmer och TV-serier för att se om det finns någon mening och en större förståelse 

att nå utöver det vi ser, som Ekström och Larsson säger (2010: 15-16). Givetvis innebär det 

att resultatet jag kommit fram till i min studie kan variera beroende på vem som utför studien, 

då många aspekter kan påverka hur en tolkar det en ser. Däremot bör jag som forskare ha 

tillräckligt med förkunskap och förförståelse vid utförande av en tolkande studie, då det är 

förkunskapen som ligger till grund vid tolkande vetenskap (Gilje och Grimen 2014: 179). En 

kan diskutera om mitt personliga intresse för serietidningar, superhjältar och specifikt MCU 

kan ha påverkat studien då jag sedan innan haft en uppfattning av Peggy Carter som karaktär. 

Det kan å andra sidan också betyda att jag är familjär med materialet, och kombinerat med de 

kunskaper jag har kring de teoretiska begreppen som använts vid analysen kanske jag har en 

större förståelse för materialet vilket gynnar analysen. Dock är både filmerna och TV-serierna 

gjorda i en amerikansk kontext, medan mina svenskar värderingar påverkar min tolkning, 

vilket kan leda till att jag antingen inte uppfattar eller missuppfattar vissa tecken (Lacey 2009: 

7).  

6.4.2 Validitet 

Att ha en hög validitet är, oberoende av metod, något som är grundläggande och essentiellt 

vid utförande av en studie (Ekström och Larsson, 2010: 15). Validiteten i en studie är hög om 

den undersöker vad den avser att undersöka (Bergström och Boréus, 2000: 35). Jag har genom 

att tydligt avgränsa min studie för att centrera det jag avser att undersöka så mycket som 

möjligt, trots att många aspekter inom ämnet är intressanta, försökt hålla en hög validitet i min 

studie. Jag har tydligt markerat att jag valt att titta på en specifik karaktär (Peggy Carter) i en 

fiktiv värld (MCU) genom att titta på hennes framställning i filmer och TV-serier som hon 

figurerar i. Detta kan givetvis göras på många sätt, och jag har valt att göra det genom att 

använda mig av andra studier och teorier om hur framställningen kvinnliga superhjältar kan 

vara problematisk, diskutera dem med varandra och med mitt material. Studien avsåg inte att 

uttala sig om en existerande eller antagen publik eller att jämföra henne med andra 

superhjältar eller kvinnliga karaktärer inom genren. Genom att dela upp analysen i delar och 

diskutera dem separat likväl som tillsammans har studien undersökt karaktärens framställning, 

problematiserat den, samt fört diskussionen vidare kring varför hennes karaktär är viktig har 

jag besvarat mina frågeställningar med det materialet jag samlat med den metod jag valt.   
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6.4.2 Avgränsningar 

Hade studien varit större hade flera aspekter kunnat tas in, vilket hade gett en mer extensiv 

studie. Jag har exempelvis uteslutit kameravinklar, NVC (bortsett från kläder och utseende), 

kameravinklar, ljud- och ljussättning etc., vilket givetvis också ingår i en karaktärs 

framställning. Detta hade blivit alldeles för omfattande inom tidsramen för studien, men 

definitivt en intressant studie att göra om tillfället ges. Det jag istället valt att fokusera på är 

att tolka karaktären utifrån det som förmedlas, utan att nödvändigtvis fokusera på vad tanken 

bakom har varit. Att jag endast valt en karaktär begränsad studien något, men enbart på ett 

sätt som gör att materialet jag har att arbeta med känns rimligt med de förutsättningar jag har. 

Jag anser att jag fortfarande kan dra slutsatser med det materialet jag valt att undersöka.  

7 Analys   
I den har studien avser jag att svara på hur Peggy Carter framställs som karaktär i MCU, samt 

problematisera detta för att komma fram till hur en kvinnlig karaktär kan framställas på ett 

rättvist och icke-stereotypiskt sätt. Materialet har sorterats upp i olika delar för att kunna svara 

på frågorna från olika perspektiv för att få en övergripande bild och sedan sammanställas till 

ett resultat. Analysen inleds med ett kort intro där Peggys roll i MCU rent kronologiskt 

presenteras, följt av en analys av hennes fysiska utseende. Därefter diskuteras hur Peggy 

bemöts i en mansdominerad värld och hur hon hanterar det bemötandet, följt av en diskussion 

om stereotyper och stereotypiska kvinnliga roller. Till sist sammanfattas allt för att enklare 

kunna knytas ihop till ett solitt resultat innan slutdiskussionen.  

7.1 Peggy roll i MCU 
Peggy introduceras första gången i MCU i First Avenger. Hon var en av agenterna i Strategic 

Scientific Reserve, (SSR) som tränar de nya rekryterna inför Project: Rebirth – ett program 

där en armé av supersoldater ska skapas genom injicering av ett superserum. Peggy är i filmen 

ett kärleksintresse för Steve Rogers (Captain America) som spelar huvudrollen. Peggy får 

därefter en egen TV-serie, Agent Carter, där vi följer hennes liv i SSR efter kriget och Steves 

“död”4. Trots att hon är en kapabel federal agent med erfarenhet ignoreras detta och Peggy 

behandlas istället som en sekreterare när alla männen är tillbaka från kriget. Huvudtemat i 

första säsongen är hur hon tampas med att vinna den respekt hon förtjänar från hennes 

manliga kollegor. I andra säsongen har hon lyckats bevisa sig själv och vunnit förtroendet i 

                                                
4 Steve kraschar tillsammans med ett plan ner i den Arktiska isen och antas död. Han hittas sedan, nästan 70 år 
senare i “nutid”. 
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SSR och fortsätter på nya äventyr där hon istället möter det övernaturliga och onda. Utöver 

det spelar hon små biroller i Agents of S.H.I.E.L.D. samt de andra filmerna som nämnts i 

tidigare. Där får vi veta att Peggy är en av dem som startar spionorganisationen S.H.I.E.L.D. 

och hon är en både aktiv, viktig och högt rankad medlem. Peggy återförenas ca 70 år senare 

med den upptinade Steve i Winter Soldier när hon ligger på ålderdomshem med Alzheimers. 

Peggy går bort och hennes begravning visas i Captain America: Civil War (2016). 

7.2 Utseende och ytliga faktorer  
Utseende är givetvis någonting som är en stor faktor i en karaktärs framställning. Peggy har 

ingen superhjältedräkt men hon har sina signum: feminina kläder, lockigt, väldresserat hår, 

rött läppstift och diskreta klackar. Vilka kläder hon bär däremot skiljer sig från First Avenger 

till Agent Carter, vilket är logiskt då det är krig under First Avenger och hon är klädd därefter, 

medan kriget över i Agent Carter vilket gör att hon inte behöver bära uniform. Utseende är en 

betydande del av Peggys framställning och nedan diskuteras hur det används och vilken 

betydelse det har.  

7.2.1 Peggys utseende i First Avenger 

I First Avenger bär Peggy militäruniform vid fältarbete, 

eller en mer ”sekreterarlook” vid övrigt arbete. Den 

markerade midjan och kjol istället för byxor som männen 

har utmärker Peggys femininitet, men inte på ett sätt som 

utstrålar objektifiering eller översexualisering. Dessa 

utstyrslar (se Figur 7.1) är båda diskreta, bland annat då de 

är dova och enkla i färgerna. Det skiljer sig heller inte från 

vad människor i Peggys omgivning bär. 

Även om Peggy aldrig framställs som fåfäng i varken First Avenger eller Peggy Carter så 

läggs det stor vikt vid hennes kläder, vilket på ett sätt som 

ger intrycket av att Peggy är mån av hur hon ser ut. I First 

Avenger centreras till och med en hel scen kring det, då 

Peggy inte bär någon av de vanliga utstyrslarna utan istället 

en röd klänning (se figur 7.2). Medan Peggy går igenom 

baren tystnar stället och stirrar på henne medan hon går mot 

Steve. Sättet det är filmat på gör att vi som publik inte får se 

hur Peggy ser ut förrän hon kommit fram till Steve och hans vän Bucky och kameran byter 

perspektiv. Då får vi se Peggys röda klänning, vilken blir väldigt synligt i en miljö som har 

Figur 7.1 Peggys vanligaste utstyrslar. 

Figur 7.2 Peggy i röd klänning 
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Figur 7.4 Poster för säsong 1 

väldigt mycket dova sepiatoner. Steve och Bucky tittar Peggy upp och ner, trots att hennes 

klänning inte är mer provocerande än vad hon annars har på sig och de inte spanat in henne på 

samma sätt tidigare i filmen. Urringningen och längden på klänningen är ungefärlig med de 

andra utstyrslarna Peggy bär och hennes hår och ansikte är uppiffade även till vardags. Det 

indikerar att Steve och Bucky har respekt för Peggy medan hennes uniform är på, men ser 

henne som en helt annan person när hon inte har det.  

Här börjar det bli tydligt att Peggys naturliga identitet inte är könad, utan snarare nyanserad 

på samma sätt som Brown (2011: 34-36) beskriver Maggie i Point of No Return. Peggys 

femininitet när det kommer till den fysiska framställningen varken offras eller är en nackdel, 

trots att hon befinner sig i en mansdominerad miljö. Givetvis kommenteras det, då det inte är 

vanligt för kvinnor att ha den positionen som Peggy har, och sexismen är ett av de 

huvudsakliga teman när det kommer till Peggy, vilket kommer diskuteras mer senare. Men 

här kan vi alltså se att Peggy inte behöver ha en maskulin identitet för att kunna passa in i 

militären, utan hennes kläder är feminina utan att objektifiera och översexualisera henne, och 

utan att hennes förutsättningar att utföra sitt arbete försämras. Det är något framställningar av 

kvinnliga superhjältar annars kan kritiseras för, då deras kläder ibland kan vara opraktiska och 

exempelvis visar mycket hud när de istället borde skydda, eller att de praktiskt taget anammar 

ett maskulint utseende (Brown, 2011: 25). 

7.2.2 Peggys utseende i Agent Carter 

När Agent Carter utspelar sig är kriget över och uniform krävs inte på samma sätt och därmed 

klär sig Peggy annorlunda. Inte heller här klär sig Peggy maskulint eller vulgärt – istället har 

filmskaparna utnyttjat den dåtida kontexten och klär Peggy i tidstypiska kläder. Hennes stil 

blir istället en utmärkande del av hennes identitet, vilken blir personligt feminin istället för de 

vanliga alternativen: maskulin eller sexsymbol (Brown 2011: 25). Trots att Peggy kläs i olika, 

färgglada utstyrslar medan männen bär liknande kläder varje dag, läggs inte heller här något 

Figur 7.3 Peggy färgglada utstyrsel mitt bland ett hav av svarta kostymer. 
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Figur 7.5 Dottie i ”Peggys” kläder. 

Figur 7.6 Peggy i övriga filmer. 40-50-talet, 90-talet, och 2010-talet,  
Från v: Agents of S.H.I.E.L.D. ”Shadows”, Agents of S.H.I.E.L.D. ”The Things We Bury”, Ant-Man, Winter Solider. 

större fokus på hennes utseende – Peggy sexualiseras inte men hennes femininitet understryks 

ändå. Utöver feminina attribut (klänning, klackar, läppstift etc.) används även här starka 

färger bland annars dovare färger. Redan i introt (se figur 7.3) har de massa män i nästintill 

identiska mörka kostymer, medan Peggy bär en klarblå kostym med en röd hatt. Det är lite av 

en metafor – Peggy står ut i havet av svart på samma sätt som hon sticker ut som kvinna i en 

mansdominerad värld.  

 

Trots att Peggy har olika kläder på sig varje avsnitt och inte bär denna utstyrsel mer än en 

gång behandlas den lite som en uniform. Den används återkommande i introt och i 

marknadsförningssyfte (se figur 7.4), trots att hon bara bär utstyrseln en gång. När vi lärt oss 

förknippa denna utstyrsel med Peggy utnyttjas det i andra säsongen. Samma intro spelas upp 

fast bakifrån, så hennes ansikte inte filmas. Sedan filmar de hennes skor, när vi hör hennes 

klackar klanka mot golvet – vilket också är ett signalement för 

Peggy. När kameran sedan visar hennes ansikte, nästan två 

minuter in i avsnittet, avslöjas det att det är Peggys ärkefiende 

Dottie (se figur 7.5) som har på sig en identisk utstyrsel. Det är 

inte bara ett smart narrativt trick – det dras ofta tydliga 

paralleller mellan Peggy och Dottie, samt andra säsongens 

stora skurk Whitney Frost. Likheten mellan den goda Peggy och de onda Dottie och Whitney 

kommer att diskuteras längre fram. I övriga medier behåller Peggy många av sina signum – 

den feminina kostymen, eller de funktionella militärkläderna. Även läppstiftet och det lockiga 

håret följer med, vilket återigen förstärker dessa attribut som Peggys. De blir som sagt en del 

av hennes identitet, istället för att hennes identitet är antingen maskulin eller feminin. 

 

7.2.3 Mode och ytlighet – en fördel? 

Mode är ofta något som ses som kvinnligt, så utan att explicit benämna det i dialogen tillför 

de femininitet till Peggy. Genom att göra utseendet viktigt återskapas dock idén om att 
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kvinnor måste vara måna om sitt utseende och att kvinnor i främst värderas utifrån det (Brown 

2011: 7). Speciellt då Peggy sällan har samma kläder på sig. Men Peggy har också ofta 

smidiga manicker och uppfinningar som hon på olika sätt antingen gömt eller inkorporerat in i 

sina kläder, och som i kniviga situationer kan komma till användning. Peggy har bland annat 

en klocka som kan öppna kassaskåp, ett läppstift med sövande medel, en ”hotwire” insydd i 

ett bälte och ett strumpeband som också är ett hölster för en minipistol. På det här sättet har 

Peggy tagit något som annars hade ansetts vara en nackdel eller i vägen och gjort om det till 

något hon kan använda i en annars mansdominerad och macho miljö. Det slår hål i idén av att 

kvinnor och män samt femininitet och maskulinitet uteslutande kompletterar varandra – de må 

vara olika, men den ena lösningen utesluter inte den andra, och därmed är Peggy inte mer 

eller mindre lämpad än sina kollegor beroende på deras kön.  

7.3 Kvinna i en mans värld 
Under kriget i First Avenger är Peggy den enda kvinnan med hennes rang medan de få andra 

kvinnorna som syns i filmen verkar vara sekreterare eller liknande. I den här delen av 

analysen diskuteras Peggys roll i den mansdominerande miljön – dels hur hon behandlas men 

också hur hon agerar. 

7.3.1 First Avenger 

Redan första gången Peggy figurerar som karaktär introduceras hon i en position av makt. 

”Recruits, attention!” är hennes första replik, följt av att hon introducerar sig själv som Agent 

Peggy Carter samt att det är hon som övervakar allting som görs på den specifika divisionen. 

Trots att hon tydligt har en högre rang än rekryterna är det ändå en av männen, Gilmore 

Hodge, som genast försöker förlöjliga henne. “What’s with the accent, Queen Victoria? I 

thought I was signing up for the U.S. Army”, säger han, en kommentar på Peggys brittiska 

dialekt. Peggy frågar lugnt vad han heter, för att sedan beordra honom att ta ett steg framåt 

och ställa höger fot framåt. ”Are we’re gonna razzle? ‘Cause I’ve got a few moves I know 

you’ll like”, säger han och blinkar med ena ögat. Peggy svarar med att ge honom ett 

knytnävslag så hårt att han faller till marken. Här använder Peggy (maskulina) muskelstyrkan 

till skillnad från (feminina) listen, vilket visar att hon är lika fysiskt kapabel som vem som 

helst i hennes position. När Peggys överordnade Colonel Chester Phillips kommer in, 

kommenterar han bara “I can see that you are breaking in the candidates, that’s good”. 

Kontrasten över hur Peggy blir behandlad här är påtaglig – Hodge, som aldrig träffat henne 

innan fnyser direkt åt tanken av att han ska lyda en kvinna och gör både narr henne och 

objektifierar henne – två väldigt vanliga härskartekniker, ett begrepp som är vanligt när en 
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pratar om mäns förtryck mot kvinnor (Ås, 1982: 36). Colonel Phillips däremot använder 

genom hela filmen inga smeknamn, nedsättande fraser som yrkar på att hon är kvinna och 

därför mindre värd eller liknande, utan Peggy hade likaväl kunnat bytas ut mot en manlig 

karaktär utan att hans repliker hade låtit konstiga. Colonel Phillips räknar alltid med Peggy 

utan att hon på nytt måste bevisa sig själv för honom – Peggy behöver inte genomgå en ”trial” 

i First Avenger. O’Reilly (2005: 275) menar att det är ett vanligt trick för att bygga en 

kvinnlig huvudrolls historia, men i och med att Peggy inte spelar huvudrollen i First Avenger 

så är kanske det anledningen till att hon inte behöver genomgå en trial. Till skillnad från 

Agent Carter, där hon har huvudrollen och där hela första säsongen tekniskt sett är en lång 

”trial”. 

7.3.2 Agent Carter on trial 

När alla männen kommer tillbaka från frontlinjen efter kriget får Peggy plötsligt ta baksätet. 

Istället för fältarbete som Peggy är expert på får hon göra saker som hämta kaffe, köpa lunch, 

svara i telefon, arkivera filer och liknande, då de andra på SSR behandlar henne ”som en 

kvinna”. Även om hennes kollegor benämner henne som ”agent Carter” så behandlar de 

Peggy som sekreterare och sin inte som en av dem. Det enda undantaget är Daniel Sousa, som 

är halt och därmed ändå inte behandlas rättvist av de andra. När Peggy försöker ge input och 

råd i första avsnittet är svaret hon får av Chief Deuley, “We’re all aware of your record, agent. 

I’m sure being Captain America’s... liaison... brought you into contact with all sorts of 

interesting people, but the war’s over – let the professionals decide who’s worth going after”, 

följt av viskande sidokommentarer med antydan om att hon ska ha haft sexuella relationer 

med män under kriget. Scenen indikerar att ingen av männen på SSR tror att Peggy faktiskt 

utfört något i hennes fil, utan enbart har fått sina meriter genom att ligga sig till dem. Trots att 

Peggy hade en högre uppsatt position och krigade sida vid sida med Captain America, som 

hela USA anser vara en nationshjälte, så ser de inte Peggy som ”professionell” nog utan tror 

att hon bara var Steves flickvän – vilket de som sett First Avenger vet är raka motsatsen. 

Peggy låter sig ändå inte besegras och ger inte upp kampen om återigen bli erkänd som en 

duglig agent, då hon vet vad hon är kapabel till även om andra inte vet eller vill erkänna det. 

”I expect I will make them”, svarar Peggy när hon får frågan om hon verkligen tror att 

männen på SSR kommer ändra sin uppfattning om henne. Här, när Peggy har en huvudroll 

istället biroll, är narrativet direkt en ”trial” – att bevisa för hennes kollegor att hon är värdig är 

temat som genomsyrar hela första säsongen.  
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Peggy får chansen att bevisa sig när Howard Stark kontaktar henne och ber henne bli 

dubbelagent för att rentvå hans namn från falska anklagelser, samtidigt som SSR har fått i 

uppgift att tillfångata Howard just för dessa anklagelser. Howard och hans betjänt Jarvis är 

båda medvetna om Peggys förmåga och utnyttjar här hennes kollegors missbedömning av 

Peggy, då det gör att hon nästintill obemärkt kan genomföra en separat undersökning för att 

finna sanningen. Det är alltså inte bara Peggy som utnyttjar mäns underskattning av kvinnor, 

utan de männen som ”vet” utnyttjar även dem andra männens fördomar (Brown 2011: 47). 

När hon i avsnitt sju upptäckts finner männen på SSR det osannolikt att hon utfört en 

undersökning utan att de märker på egen hand, utan det första de antar är att hon haft sex med 

och blivit manipulerad av Howard. “You think you know me, but I have never been more than 

what each of you have created. To you, I’m a stray kitten left on your doorstep to be 

protected. The secretary turned damsel in distress. The girl on the pedestal transformed into 

some daft whore”, svarar hon Peggy när de försöker få henne att erkänna. Här understryker 

Peggy hur de bara har sett det de vill se, snarare än det hon faktiskt har gjort. Peggy har därför 

kommit undan med det, då de gånger hon har spelat stereotypen så har hon bekräftat bilden 

som de andra har av henne, och därmed gjort bilden av henne som skicklig agent otrovärdig i 

deras ögon. Detta blir tydligt i avsnitt fem när de ska på uppdrag i Vitryssland. Peggy påpekar 

att hon är mest lämpad till att åka, då hon tjänstgjorde där i flera år under kriget. Trots att 

detta är saker som bokstavligen talat står i hennes fil envisas Peggys kollegor med att hon 

klarade sig där för att hon var beskyddad av ”landets bästa män” och menar att de behöver 

”sitta barnvakt” åt Peggy om hon ska följa med. Peggy lyckas efter mycket om och men 

tvinga in sig på uppdraget när hon lovar att Howling Commandos, Captain Americas team 

under kriget, möter dem på plats. När de möter Howling Commandos är de alla imponerade 

att de krigade jämsides Captain America. ”Yeah, but not as long as she did”, svarar ledaren 

då. Det är tydligt hur mycket Peggy uppskattar att få erkännande från någon som faktiskt sett 

och vet vad hon kan. Howling Commandos har inte bara slåtts jämnsides henne, utan hon har 

också varit ledare för dem. Trots det är det gruppen av män som resten av SSR känner till, 

inte att Peggy faktiskt varit ledaren över dem. Efter att Peggy befinner sig i en miljö där hon 

syns för den hon är, då vänds dynamiken. Männen från SSR märker hur Howling Comandos 

inte tar emot order utan Peggys godkännande och under strid tar Peggy kommandot då hennes 

kvicktänkthet gör att henne till en naturlig ledare under press. När de blir beskjutna får 

gruppens ledare Thomson en panikattack och sitter handlingsförlamad medan Peggy är den 

som leder truppen, ser till att någon i teamet förbereder en flyktväg, och ser till att Thomson 

”kommer tillbaka” så att alla kan fly därifrån. Efter det, när Thomson sett Peggy ”in action” 
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och Chief Dooley också inser att Peggy faktiskt kanske är någon att räkna med börjar de se 

hennes färdigheter. I slutet av säsongen när det också framkommer att Peggy hade rätt om 

Howards oskuld, och dessutom lyckades bevisa det på egen hand, cementeras hennes 

färdigheter och alla på SSR ser äntligen på henne som en agent istället för sekreterare – och 

därmed är Peggys ”trial” över för den här gången.  

Trots att jag använt mig av O’Reillys (2005) begrepp ställer jag mig kritisk till hennes 

resonemang om att kvinnor aldrig kommer ha en rättvis representation så länge de ifrågasätts 

och går igenom dessa ”trials” i fiktion. I Peggys fall känns denna ”trial” naturlig då sexismen 

och idén av att kvinnor inte är lika kapabla var något som var normen under den tiden, och 

kvinnor i hennes position var ovanligt. Det är givetvis något som fortfarande är aktuellt då 

sådana tankar fortfarande finns inom vissa områden i samhället och länder i världen, vilket 

speglas i Agent Carter då den är gjord i nutid. Därmed är dessa ”trials” mer av en spegling av 

samhället, snarare än att reproduktionen av dem hindrar kvinnliga karaktärer. På ett sätt har 

därför O’Reilly rätt – om det inte längre är aktuellt att kvinnor går igenom ”trials” i fiktion 

måste det någonstans betyda att kvinnor behandlas jämställt. Peggys ”trial” blir här snarare ett 

förstoringsglas på vissa av de orättvisor som inte syns lika väl idag men som fortfarande etsas 

sig fast i vårt samhälle från en överbliven ideologi, snarare än en diskriminering och 

begränsning av hennes karaktär. 

7.3.3 Peggys svagheter 

Peggy är en intressant karaktär att applicera detta tänk på, då hon har många attribut som 

många anser är feminina, samtidigt som hon både är fysiskt stark och kvalificerad i ett yrke 

som annars är mansdominerat. Peggys syn på svaghet är alltså inte att vara feminin, som 

exempelvis Browns exempel (2011: 61-62) där Gracie i Ms. Congeniality anammar en 

”pojkaktig” identitet för att männen i hennes omgivning ska se henne som en av dem. Peggy 

stöter däremot inte bort femininitet, men hon ser hjälplöshet och osjälvständighet som en 

svaghet. Speciellt då Peggy hela tiden måste bevisa sig själv är det uteslutet för henne att be 

om hjälp, då det bevisar att hon inte är kapabel. Detta gör Peggy mänsklig och nyanserar 

hennes karaktär istället för att återigen införliva en stereotyp. Det är en logisk egenskap för 

hennes karaktär, samtidigt som det är en dålig egenskap. Trots att Peggy har en bra 

kombination av egenskaper som både är maskulina och feminina, och många gånger är bättre 

än sina kollegor, så har även hon svagheter. Svagheten är här inte att hon inte kan klara sig 

själv, utan att hon inte kan be om hjälp fast hon behöver de – något som Peggy själv inte ser 

men som både Jarvis och Sousa påpekar. ”So your solution is to remove yourself from the 
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world you wish to protect? Where’s the sense in that? There is not a man or woman, no matter 

how fit he or she may be, who is capable of carrying the entire world on their shoulders.” 

säger Jarvis till Peggy när hon uttrycker att hon måste utföra allt arbete ensam för att ingen 

annan ska skadas. ”Steve was”, svarar Peggy då. Med de orden understryks det samtidigt att 

hon inte göra goda saker och hjältedåd för att hon vill ha ära och erkännande från sina 

kollegor, utan också för att hon beundrar och strävar efter att vara lika god som Steve var. 

Peggy idoliserar och försöker vara den större människan och offra sig på samma sätt som 

Steve offrade sig genom att krascha planet och sig själv i isen för att ingen annan skulle 

skadas – samtidigt som hon vill skydda allt och alla från att skadas eller dö. “By your own 

professed rules, you should’ve allowed me to be sucked into the rift and shut it down, period. 

[…] You talk a pretty big game when it’s your life on the line, Carter, but when it’s somebody 

else’s, pretty big hypocrite”, säger Sousa när en lösning hade varit att offra Sousa, något 

Peggy inte tillät. Varken Jarvis eller Sousa säger att hon ska acceptera hjälp för att hon som 

kvinna inte är kapabel, utan för att ingen, oavsett kön, borde behöva vara ensam eller offra sig 

i sådana situationer. Däremot hade säkerligen andra män på SSR sett det som ett tecken på att 

”Peggy som kvinna inte är kapabel”, men det balanseras ut med Jarvis och Sousa. Precis som 

Brown (2011: 25) säger så behöver karaktärer inte vara antingen starka eller svaga, utan en 

nyanserad karaktär är snarare båda, vilket Peggy är.  

7.3.4 Utnyttja stereotypen 

Något som är vanligt bland kvinnliga actionhjältar är att de utnyttjar den kvinnliga 

stereotypen för att lura män. Genom att bland annat klä ut sig till olika kvinnliga stereotyper 

för att få information eller infiltrera byggnader, som ett exempel på kvinnors list och 

alternativ till ”brute force”. Peggy pratar med ljusare röst, fnissar och gör sexuella närmanden 

– är det kontraproduktivt att hon reproducerar stereotypen av dumma kvinnor, när det enda 

hon gör annars är att kämpa för att inte bli sedd som en sådan? När Peggy behöver 

information av ett uppdrag som hon inte blir inkluderad i går hon in i rummet med koppar och 

kaffe och låtsas brygga kaffe medan hon avlyssnar deras plan. ”Grinding beans over there, 

Carter? This is field agents only.” säger Chief Dooley när han märker att hon stannar. ”Let her 

stay. Maybe she’ll learn something”, svarar agent Thomson då, och ignorerar informationen 

om att Peggy under kriget inte bara utfört liknande uppdrag utan även lett dem själv. När 

Peggy säger att hon vill sjukanmäla sig frågar Chief Dooley om hon har huvudvärk. 

“Amongst other things. Ladies’ things”, svarar hon och spelar besvärad över att prata om 

hennes kvinnoproblem, alltså menstruation. Männen i rummet blir extremt obekväma och 

Chief Dooley nästan schasar ut henne när han beviljar henne en ledig dag, vilket hon utnyttjar 
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för att hinna till platsen före SSR. Detta är visserligen ett smart trick där Peggy överlistar 

hennes kollegor – men hur produktiv är narrativ likt dessa? Det porträtterar inte bara kvinnor i 

en stereotypisk roll, utan också männen. Vad scener likt dessa säger är i princip att 

stereotypen av den passiva kvinnan är mer trovärdig än en aktiv kvinna. Brown (2011: 47) 

menar dock att den kvinnliga actionhjälten krossar normer och idén av könsroller just genom 

att använda sig av dem och kontrollera både den maskulina och feminina identiteten. På så 

sätt utmanas idén av att könsrollerna är biologiska, då den kvinnliga actionhjälten behärskar 

båda, vilket demonstreras exempelvis med Peggy.  

7.4 Är alla starka kvinnor är onda? 
Peggys relation till sin ärkefiende Dottie Underwood är intressant av många anledningar. 

Dottie är en rysk spion som tränades från ung ålder till att bli lönnmördare, vilket skiljer sig 

starkt från Peggys ursprung – men ändå framställs de som jämlika. De är lika bra på att slåss, 

de båda använder list och mäns underskattning som 

deras främsta vapen, och de hyser en motvillig sorts 

respekt för varandra. Första gången vi får se Dottie i 

Agent Carter är hon en nyinflyttad dansare i Peggys 

byggnad. Precis som Peggy gör när hon antar 

förklädnader spelar Dottie dum för att bli borträknad. 

Kontrasten mellan Dotties alias som den dumma 

”bimbon” och hennes mordiska färdigheter gör att 

Dottie enkelt överrumplar de flesta som kommer i 

hennes väg – tills hon möter Peggy. Dottie, likt oss som publikt, ser hur kapabel och 

överlägsen Peggy är jämfört med de andra på SSR och när Dottie blir tillfångatagen vill hon 

inte prata med någon annan än Peggy. Trots att hon inte ger Peggy någon information verkar 

hon njuta av att prata med Peggy, vilket blir ännu mer uppenbart när Thomson intervjuar 

Dottie istället.”You're too easy. We need Peggy”, säger Dottie retsamt när hon enkelt har 

brottat ned Thomson. Även Peggy hyser respekt för Dottie – ”What you need is a highly 

skilled, unknown face who can blend in with the glamour and throw down in the gutter. I 

don't know anybody besides you who can pull that off.” Den enda Peggy kommer på är Dottie 

– som sitter fängslad. Trots att Peggy lagt ned mycket tid på att jaga fast Dottie så släpper 

Peggy loss henne så att hon kan hjälpa dem med deras uppdrag. Trots att de har så olika 

intentioner så är det som att de förstår sig på varandra som ingen annan kan göra av många 

Figur 7.7 Dottie undercover som dansare 
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anledningar. De är båda kvinnor i en mans värld, och därmed tänker de runt problemen på 

samma sätt och underskattar inte varandra på ett sätt som ofta händer bland män. 

Whitney, andra säsongens stora skurk, är en fysiker-

inkognito med en front som skådespelare, och som 

genom sin forskning lyckats injicera det 

övernaturliga ”Zero Matter” – någon form av mörk 

materia – i sin kropp. Detta gör Whitney extremt 

farlig, då hon med Zero Matter kan få människor att 

försvinna. Ändå fruktar Whitney Peggy, som bara 

är en ”vanlig” människa. Peggy fruktar givetvis 

även Whitney, då hon besitter en omänsklig kraft 

och har onda intentioner. Vid första ögonkastet är Peggy och Whitney inte alls lika, men i 

avsnitt fyra i andra säsongen visas Peggys uppväxt parallellt med Whitneys. Där får vi se att 

de båda som barn visade stort intresse för det dem båda gör nu, och båda blev ratade för då 

det inte ansågs passande för flickor. Peggy lekte att hon räddade prinsessor och blev smutsig, 

vilket hennes mamma skällde ut henne för, medan Whitney, som då hette Agnes Cully, fick 

höra att hon skulle satsa på sitt utseende om hon ville komma någonvart i livet, trots att 

Whitney var duktig på fysik och ville studera på universitet. Vi får inte se hur det går för 

henne som fysiker, men det slutar med att hon byter namn till Whitney Frost, blir 

skådespelare i Hollywood och gifter sig med en framgångsrik politiker för att kunna ha 

resurser att fortsätta sin forskning bakom en mer acceptabel fasad. Precis som med Peggy fick 

Whitney inte tillräckligt med igenkänning på grund av sitt kön då men har där valt att ta en 

annan väg än Peggy – istället för att kämpa i motvind så kämpar Whitney från skuggorna.  

Precis som Peggy kan komma undan med att vara dubbelagent utan att någon kollar en extra 

gång, kommer Whitney och Dottie undan med mycket tack vare samhällets underskattning av 

kvinnor – men de lurar inte Peggy. Det visar att Peggy ser till att inte underskatta andra 

kvinnor då hon vet vad hon själv är kapabel till, och då även vem som helst. Även om hon 

ibland spelar ”kvinna” och dum så verkar det uteslutande vara för att lura männens snarare än 

att hon tror mindre om andra kvinnor. Tvärtom lyfter Peggy kvinnor om hon får chansen – när 

Peggy och Sousa är osäkra på vem i SSR de kan lita på föreslår Peggy deras receptionist 

Rose, med argumentet att hon har gått igenom samma grundläggande träning som vilken 

SSR-arbetare som helst. Peggy ser alltså inte sig själv som ett undantag från andra kvinnor 

och är inte rädd att en annan kvinna ska ta hennes plats, utan lyfter Rose utan att tveka. 

Figur 7.8 Whitney Frost 
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7.5.1 Att vara eller ha ett kärleksintresse 

MCU har som sagt hittills inte haft en enda kvinnlig solofilm – det betyder givetvis inte att de 

inte haft några bra kvinnliga karaktärer. Men så gott som alla kvinnor med en större roll i 

MCU är ett kärleksintresse till en manlig huvudkaraktär. Medan många av de karaktärerna 

ändå porträtteras långt ifrån en enkel stereotyp så gör rollen som kärleksintresse oftast att du 

sätts i andra hand. Precis som med Browns exempel om Bond-bruden så är det skillnad på att 

ha och vara ett kärleksintresse (2011: 4). Om kärleksintresse är din huvudsakliga roll är du är 

sekundär karaktär, då din existens är baserad på en annan människas existens. Däremot är det 

inte nödvändigtvis negativt att ha ett kärleksintresse – relationer är naturligtvis något alla 

människor har och alla har rätt till kärlek. Att ha en relation och vara någons partner är alltså 

ingen svaghet i sig, utan det handlar om vilken vikt det spelar för karaktären. 

Peggys introduceras som kärleksintresse – men hennes karaktär bygger inte nödvändigtvis på 

att Steve är kär i henne. Istället utvecklas hennes karaktär och deras relation jämsides, till den 

punkten att Peggy fick sin egen serie. Återigen är Peggy ingen ”damsel in distress” och Peggy 

är inte Steves kärleksintresse bara för att, utan deras relation bygger på deras karaktärer 

snarare än tvärtom. Detta kan jämföras med Tony Starks (Iron Man) flickvän Pepper Potts och 

Thors flickvän Jane Foster. Pepper är VD för Tonys företag och visar en stark personlighet, 

och Jane är en fysiker vars smarthet understryks. Jag kommer inte gå in nogrannare på deras 

karaktärer här, men däremot syns skillnaden mellan Peggy och de andra två bara genom en 

sådan som filmernas posters (se figur 7.9). Peggy ställs upp som en av bikaraktärerna, medan 

Jane och Pepper båda är uppenbara kärleksintressen som omfamnas av hjälten. Brown menar 

på att det finns en stor skillnad mellan att inte längre vara passiv, och att vara på samma nivå 

som männen. I det här fallet är Peggy mycket närmare det sistnämnda än Pepper och Jane.  

 

Figur 7.9 Filmpostrar. Från vänster: First Avenger, Iron Man 3, Thor: The Dark World 
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Medan de i första säsongen av Agent Carter inte 

har någon kärlekshistoria mer än några små hintar 

här och där, så introduceras ett triangeldrama i 

andra säsongen. Det är trots det inte centralt eller 

definierar Peggy som karaktär, vilket det hade 

kunnat göras då drama och relationer är mycket 

vanligare än spion/ actiongenren när det kommer 

till kvinnliga karaktärer. Dessutom är det Peggy 

som står mellan två män, och inte åt andra hållet vilket återigen centrerar henne. Vilka män 

som får Peggys intresse är inte helt slumpmässigt heller, utan som med Steve bygger på 

hennes karaktär. Med Steve så är det inte de stora musklerna och de episka hjältedåden han 

utför som får Peggy på fall, utan det markeras tydligt att hon beundrade hans mod och ärlighet 

innan han blev Captain America. Det var bara efter förvandlingen som Steve hade den fysiska 

möjligheten att vara den hjälten Peggy såg att han var från början. I Agent Carter är den ena 

mannen – Daniel Sousa – en halt agent som skadat sig under kriget, och den andra mannen – 

Jason Wilks – en svart vetenskapsman. De båda är ”underdogs”, inte bara likt Steve var innan 

förvandlingen, utan också Peggy själv. Det är inte bara talande för Peggy som karaktär, utan 

också smart ur ett samhällsperspektiv – både rasism och diskriminering mot människor med 

funktionsnedsättningar är ämnen som tas upp jämsides den centrala sexismen i Agent Carter.  

Gemensamt för dessa tre romantiska intressena är den ömsesidiga respekten och beundran 

som finns mellan Peggy och respektive man. Alla tre faller för hennes mod och styrka, men i 

en återblick i fjärde avsnittet av andra säsongen får vi veta att Peggy varit förlovat en gång i 

tiden – till en man som hade en helt annan syn på det henne. Vid den här tiden har Peggy gett 

efter ”samhällets” förväntningar och antagit en typisk kvinnoroll. Detta demonstreras genom 

att hon pratar i en ljusare röst och mer försiktigt. När Peggy, som då var kodknäckare, får 

beskedet att hon rekryterats för att tränas i fältarbete är hennes reaktion ”But they don't send 

women into the field?”. Peggy fortsätter med att säga att hon inte tror hon är ämnad för 

fältarbete, men att hon ska diskutera det med hennes fästman. ”Risking life and limb behind 

enemy lines, doing god knows what there. That's not our Peg”, är hennes fästmans reaktion. 

Peggy som vi har fått lära känna är snarare tvärtom som klippt och skuren för den sortens 

arbete – och fråga om lov är det sista Peggy gör om när det gäller något hon anser är rätt. 

Återblicken ger oss dock ytterligare en nyans i Peggys karaktär – Peggy har inte alltid varit 

den personen hon är nu och det har inte alltid varit självklart för Peggy att vara den personen 

som vi får se, vilket visar på ett djup i en karaktär och ger henne en känsla av realism.  

Figur 7.10 Daniel Sousa och Jason Wilkes 
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8 Slutdiskussion  
Det jag avsåg att svara på med den här studien var: 

• Hur framställs Peggy Carter som karaktär i MCU?  

• På vilka sätt kan hennes framställning problematiseras?  

• Lyckas Peggy vara en trovärdig karaktär och en bra representation? 

I analysen har Peggys framställning redogjorts och problematiseras. Slutsatserna jag dragit är 

att Peggys karaktär är ett bra exempel på hur en stark och trovärdig kvinnlig actionkaraktär 

kan framställas i en nutida superhjältefilm. Peggy lyckas gå ifrån de binära könsrollerna 

genom att kombinera de på ett sätt som ger hennes karaktär en identitet. Då den fysiska 

styrkan och de kunskaper i taktiskt tänkade och vapenhantering ofta klassas som maskulina så 

har de balanserat ut Peggys karaktär med feminint utseende och list. Brown (2011: 45) menar 

att det är genom att omfamna båda könsrollerna och kombinera de på icke-traditionella sätt 

som de kan överkommas, vilket Peggy är ett exempel på. Genom att inte ge henne ett 

maskuling utseende eller göra henne till en vulgär sexsymbol har de undvikit två av de 

vanliga fällorna som kan minimera en kvinnlig actionhjälte. Även om dessa karaktärer inte 

nödvändigtvis är ”felaktiga” är de överrepresenterade bland kvinnliga actionhjältar på ett sätt 

som inte gynnar en strävan mot bättre och bredare representation. Detta då den ”maskulina” 

kvinnans identitet förblir maskulint kodar, vilket gör att kvinnor med dessa egenskaper inte 

ses som kvinnor utan manliga kvinnor. Även om sexigheten och vulgariteten är ett sätt att 

balansera upp den maskulina och feminina betoningen bidrar det istället till att kvinnan 

återigen främst ses som ett objekt. En karaktär – manlig som kvinnlig – bör i första hand ses 

som subjekt och i andra hand ett objekt. Genom att utnyttja den historiska kontexten och klä 

Peggy feminint men tidstypiskt anammar Peggy den feminina identiteten utan att hon 

nödvändigtvis blir ett objekt i första hand. Hon inkorpirerar till och med gadgets i hennes 

kläder för att göra ytlighet till något funktionellt. Därmed centreras hennes färdigheter, vilket 

gör henne till ett subjekt.  

Likväl som de har utnyttjat den historiska kontexten till Peggys utseende har de även utnyttjat 

den till narrativet. O’Reilly kanske har rätt med att kvinnor ”on trial” begränsar kvinnliga 

karaktärer på ett sätt som gör att de aldrig kommer kunna jämföras med sina manliga 

motsvarigheter. I Peggys fall är det dock inte konstigt att hon testas som hon gör, då det är 

ovanligt för kvinnor under 40–50-talet att befinna sig där hon gör och att bete sig så som hon 

gör. I detta fall anser jag därför att Peggys ”trial” inte nödvändigtvis hindrar hennes karaktär, 
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då den är logisk. Peggy får inte beröm uppifrån för hennes arbete utan bara respekt av sina 

kollegor, men jag anser inte att det är att jämföra med att Buffy blir fråntagen sina krafter för 

att se om hon ”duger” (O’Reilly 2005: 277). 

En av de saker som kan göra att en karaktär inte är trovärdig är att de inte går att relatera till 

överhuvudtaget. Därför menar Brown (2011: 45) att könsrollerna måste omfamnas, då de 

ändå är baserade på stereotyper som finns. Detta kan därför ibland leda till att de inte 

kombineras naturligt, utan karaktären i fråga blir uppenbart fiktiv och inte mänsklig. I Peggys 

fall lyckas de lyfta både hennes femininitet och färdigheter som agent, men också hennes 

svagheter. Att hon hela tiden underskattas har lett till att hon inte vill be om hjälp och alltid 

vill vara martyr för att överbevisa sig. Detta inte bara visas utan kommenteras av andra 

karaktärer. 

Som ovan demonstrerats finns det många saker som gör en kvinnlig karaktär svårare att 

framställa än en manlig. Balansgången mellan maskulint och feminint på ett trovärdigt sätt, 

tillsammans med en mänsklig svaghet kan kräva mer tid än vad det gör för manliga 

karaktärer. Detta kan ibland leda till att andra kvinnliga karaktärer försummas och framställs 

enligt enkla stereotyper, vilket återigen bidrar till att huvudkaraktären då blir ett undantag. I 

Peggys fall har de snarare lyckats lyfta flera olika kvinnliga karaktärer som på kort tid ändå 

får tillräckligt med tid för att vara starka och trovärdiga. De två skurkarna under Agent Carter 

är båda kvinnor, som genom mäns underskattning av kvinnor kommer undan med att vara 

skurkar på samma sätt som Peggy kommer undan med att vara dubbelagent. Detta 

understryker budskapet om att inte ifrågasätta kvinnor, och bidrar till att spräcka de tighta 

könsrollerna. Utöver skurkar så får även andra starka kvinnor ta plats i Agent Carter – SSRs 

receptionist Rose, som har grundläggande SSR-träning, får visa att det inte bara går att 

utnyttja om en är man.  

Trots att Peggy introduceras som kärleksintresse undviker hon att defineras som ett. Istället 

förstärks både hennes och den andres karaktär av deras relation och hjälper till att bygga på 

deras trovärdighet och realism. Peggy lyckas med andra ord vara tillräckligt speciell, men 

också sympatisk, för att kunna vara vår hjälte, utan att känns som någon typ av stereotyp. 

Något som jag finner intressant när jag undersökt karaktären är hur många faktorer som spelar 

in och som värderas när en ställer sig frågan huruvida karaktären är sexistisk eller inte. Då 

slutsatsen många gånger var att Peggy inte var sexistisk utan en nyanserad men också 

balanserad karaktär så inser jag också hur denna måttstock inte riktigt kan användas på 

”vanliga” människor. Vem är jag att avgöra om någon har ”tillräckligt” med feminina eller 
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maskulina attribut? Därför har jag insett att det finns en viss skillnad mellan fiktiva och 

verkliga karaktärer – även om filmskapare och författare ofta strävar efter att göra fiktiva 

karaktärer så verkliga som möjligt så blir det ju inte verkligt då du medvetet måste lyfta fram 

olika saker på andra sätt än du behöver i verkligheten. Med det sagt är fiktiva karaktärer som 

sagt ändå beundrade och idoliserade av människor, och därmed måste det som karaktärerna 

står för och är vara väl representerade – oavsett om de är realistiska eller inte. 

Trots att Peggy som karaktär kanske är ett bra föredöme så är en karaktär som Peggy på något 

sätt ett bevis på den ojämställda världen vi lever i. Att centrera en kvinnlig karaktär kring 

svårigheterna hon har som kvinna är ett tecken på att sådana problem fortfarande existerar. 

Trots att serien utspelar sig i en historisk kontext så adresserar den problem som existerar 

idag. En ökad representation leder till att token-karaktärer minimeras – både bland kvinnor 

men också bland minoriteter. En bättre och ökad representation kanske inte är det som 

kommer att leda till att ojämställdheten försvinner, men med fler exempel utökas stereotypen, 

vilket i sin tur kan bidra till att representera kvinnor på fler sätt.  
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