
!   

Den kvinnliga hjälten i Marvel 
En representationsanalys av kvinnorna i Agent 
Carter, Iron Man och Thor. 

Kandidatuppsats

Författare: Emelie Kristiansson 
Handledare: Tommy Gustafsson 
Examinator: Anna-Sofia Rossholm 
Termin: VT16 
Ämne: Filmvetenskap 
Nivå: Kandidat 
Kurskod: 2FV30E



!   

 

!2



!   

Abstrakt 

Uppsatsen är en representationsanalys med fokus på tv-serien Agent Carter 

(Christopher Markus & Stephen McFeely, 2015-2016) och i ett jämförande syfte även 

filmerna Iron Man och Thor. Analysen utgår från Peggy Carter och Dottie Underwood 

från Agent Carter samt Pepper Potts och Jane Foster från Iron Man och Thor.  

Syftet är att analysera hur Peggy Carter representeras som kvinna i den 

mansdominerade superhjältefilmen samt hitta likheter och skillnader mellan Peggy 

Carter, Dottie Underwood, Pepper Potts och Jane Foster i hur de representeras i vardera 

film och tv-serie.  

Teorin som används i denna uppsats är den feministiska teorin, där de kvinnliga 

karaktärerna analyseras i deras beteende och i hur de behandlas av männen. Analysen är 

uppdelad i kategorier som innefattar Peggy Carter, Dottie Underwood, Pepper Potts och 

Jane Foster. Inom kategorin Peggy Carter analyseras även männen i hennes närhet i hur 

de behandlar Peggy Carter i det syfte att hon är kvinna.  

Slutsatsen innefattar en kort sammanfattning i vad analysen kommit fram till, men även 

mina egna tankar och diskussion om hur kvinnorna representeras.  

Diskussionen innefattar även min tolkning av den kvinnliga hjälten och om den 

kvinnliga hjälten inom tv finns.  

Nyckelord 

Feminism. Marvel. Superhjältar. Agent Carter. Representation. Kvinnor.  
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Inledning 
 Jag har alltid varit en som älskar att titta på filmer om hjältar och superhjältar. När jag 

var yngre brukade jag säga att Robin Hood var min favorithjälte, efter att ha sett Robin 

Hood: Prince of  Thieves (1991) för många gånger. Detta övergick sedan till Superman, 

till Batman och nu idag till en hel drös med superhjältar, där Captain America har en 

stor plats i mitt hjärta. Problemet som jag inte såg när jag var yngre var dock att alla de 

hjältar jag såg upp till var män. Nu när jag är äldre har jag fått en annan syn på mina 

hjältar. Jag har ingenting emot dem, absolut inte, inners inne är jag en superhjältenörd. 

Men jag saknar kvinnorna. Och Agent Carter har gett mig ett hopp för kvinnornas roll i 

superhjältefilmerna.  

Superhjältar finns idag överallt. Filmer med Marvels eller DC Comics logga på kommer 

ut varje år med mer superhjältar vars tur det är nu att få sin stund i rampljuset. Batman 

och Superman har fått nytt ljus efter flertalet nyproduktioner. Iron Man, Thor, Captain 

America och Hulken är endast en del av ensemblen i Avengers-filmerna som blivit stora 

namn genom både egna filmer samt tillsammans i Avengers. Men var är kvinnorna?  

I många superhjältefilmer med en manlig superhjälte finns det en kvinna vid hans sida. 

Både civila karaktärer men även de som själva har krafter. Batman har Selina Kyle aka 

Catwoman. Superman har Superwoman. Avengers-teamet har Black Widow.  

Sen finns det de superhjältar som har kvinnan vid sin sida som ett kärleksintresse/hjälp. 

Thor har sin Jane. Iron Man har Pepper Potts. Och Captain America har Agent Peggy 

Carter.  

Dock ser framtiden ljus ut för de kvinnliga superhjältarna, då fler och fler kvinnor får 

egna filmer eller tv-serier, såsom Jessica Jones (2015-) som fått en egen tv-serie 

producerat av Netflix och Captain Marvel som första kvinnan från Marvel som får en 

film producerad 2019.  
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Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvinnorna i Agent Carter representeras i 

ett samhälle som i grund och botten är mansdominerat.  

Det är inte endast samhället som är mansdominerat, utan även hela Marveluniversumet 

som serien utspelar sig i. Marvel har gjort sig kända med serietidningar och nu på 

senare tid ett antal filmer och tv-serier baserade på dessa superhjältar som räddar 

världen. De filmer som på senare år har skapats och gjort stora succéer har i 

huvudsakligen män i huvudrollerna, där kvinnorna spelar biroller antingen som deras 

kompanjoner, kärleksintressen eller både och. Nu står istället en stark kvinna i fokus 

som räddar världen med hjälp av männen vid hennes sida.  

Uppsatsen kommer även undersöka om Agent Carter har någonting gemensamt med 

tidigare Marvel-produktioner, med ett jämförande mellan Peggy Carter och Pepper Potts 

och Jane Foster.  

För att nå fram till uppsatsens syfte kommer dessa frågeställningar att användas;  

 - Hur framställs Agent Peggy Carter som kvinna i den för övrigt mansdominerade  

superhjältefilmen?  

 - Hur förhåller sig kvinnorollerna i Agent Carter i förhållande till andra kvinnor inom  

Marvel-universumet?  

Teori 
Feminism 
Feminism vill framhäva det förtryck som kvinnor i samhället upplever just i egenskap 

av deras kön, samtidigt som de vill häva detta förtryck och förverkliga jämlikhet mellan 

kvinnor och män. Feminismen innefattar många olika byggstenar, men i grund och 

botten innefattar det hur kvinnor blir nedvärderade på grund av den sociala 

konstruktionen i samhället, och feminismen strävar mot att skapa samma möjligheter 

och rättigheter för kvinnorna som redan är tillskrivna männen.  
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  Feminism är även en stor del inom filmvetenskap. Den feministiska filmteorin började 

växa fram under 1970-talet, influerad av kvinnorättsrörelserna som pågick i USA och 

med influenser från två feministiska författare. Simone De Beauvoirs bok Det andra 

könet som handlade om hennes tankar om hur kvinnan ansågs vara ”det andra könet” 

gentemot mannen och Betty Friedans The Feminine Mystiqe där hon diskuterar hur den 

sociala mytologin leder in kvinnan i en ”naturlig” roll av passivitet och en moderlig 

vårdnad, detta under en dominerande  patriarkat.  

Både Friedman och De Beauvoir influerade filmforskare att börja skapa analyser om 

hur filmens text arbetade för att ingjuta en patriarkat ideologi i den kvinnliga åskådaren. 

Även Laura Mulvey och Sally Potters filmer gav influenser till den feministiska 

filmteorin.  1

Andra vågen feminism 
Den feministiska filmteorin kan kategoriserats som två vågor, där feministiska 

teoretiker skapade teorier om hur kvinnorna både i samhället och i filmmediet blir 

representerade på olika sätt.  

Den andra vågens feminism är ett perspektiv på kvinnlighet som förutsätter att de 

normativa funktionerna och de socialt föreskrivna kraven på kvinnlighet utgör ett 

förkroppsligade av patriarkal dominans och förtryck.  

Marylin Frye framhåller till  exempel att ”[t]here is a women’s place, a sector, which is 

inhabited 

by women of all classes and races, and it is not defined by geographical boundaries but 

by function. The function is the service of men and men’s interests as men define 

them”.  2

 Karen Hollinger, Feminism Film Studies. USA: Routledge 2012, s. 7.1

 Mimi Schippers and Erin Grayson Sapp, ”Reading Pulp Fiction: Femininity and power in 2

second and third wave feminist theory” Feminist Theory 04/2012 s. 28
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Frye menar att definitionen av kvinnlighet inte är gynnade för kvinnorna, då männen 

lagt grunden för definitionen. De egenskaper som definierar kvinnligheten är 

upprätthålls av mäns egenintresse.   3

     

Inom den feministiska filmteorin är Laura Mulvey en av de stora teoretikerna som under 

den andra vågen feminism skrev den omdiskuterade essän ”Visual Pleasure and 

Narrative Cinema”. I sin essä presenterade Mulvey sin term ”The Male Gaze” som hon 

genom att utgå från den dominanta Hollywoodfilmen och influenser från 

psykoanalysen, menade var ett uttryck för den patriarkala dominansen i filmmediet 

genom att den kvinnliga representationen i filmen var skapad för den manliga blicken; 

både bakom kameran, via de manliga karaktärerna i filmen och för den manliga 

åskådaren.  

Kvinnan i filmen blir skapad ur ett maskulint perspektiv, representerad för att fullfölja 

mannens fantasi och till dennes njutning. Detta leder till att kvinnan i filmen blir en 

stereotyp av hur kvinnan borde vara, istället för hur kvinnan är.   4

Molly Haskell är en annan en tidig feministisk filmteoretiker som undersökte hur 

kvinnan inom filmen representeras i samklang med hur kvinnan lever i samhället. I sin 

bok From Revenge to Rape: The Treatment of Woman in the Movies jämförde Haskell 

representationen av kvinnan i film gentemot kvinnan i samhället, och hon menade om 

att filmen reflekterar samhället och även att samhället reflekterar filmen. Detta innebär 

att filmen reflekterar den ideologiska och den sociala konstruktionen av kvinnor, där 

kvinnan oftast blir avbildad som oskuld eller hora. Kvinnan blir därmed fast i en 

konstruktion där hennes kvinnlighet i huvudsak är undertryckt av patriarkatet.    5

 Schippers & Grayson Sapp, s. 283

 Laura Mulvey, ” Visual Pleasure and Narrative Cinema”, i Sue Thornham (edt) ”Feminist Film Theory; 4

A reader” New York: New York University Press 1999, s. 63-64

 Susan Hayward ” Cinema Studies; The Key Concepts, Forth edition” Oxon: Routledge, 2013, 5

s. 138

!8



!   

 Filmforskaren Richard Dyer menar på att impulsen av att studera representationen av 

kvinnor och andra förtryckta grupper inom filmen är en del av i hur de olika sociala 

grupperna ”i vanliga livet blir behandlade”.  6

  

Sharon Smith är en amerikansk författare och aktivist som i sin essä ”The Image of 

Woman in Film” efterfrågar förändring. Smith menar på att kvinnor i alla dess former 

ofta blivit nedvärderade i film, i och med att männen i historien oftast stått bakom 

kameran eller skrivit manus, vilket lett till kvinnors representation är en avbildning av 

mannens perspektiv.  

Kvinnan blir ofta porträtterad som den hjälplösa kvinnan i nöd av mannens hjälp, eller 

avbildad som en passiv och sexuell varelse vars fysiska attraktion var i fokus. Den 

kvinnliga huvudrollen innefattar även en samling med klichéer där stereotypen av 

kvinnan hamnar i fokus, och den kvinnliga kroppen framhävs för mannens nöje. Smith 

menar på att det är konstigt att det endast och oftast dessa roller som kvinnorna har i 

filmen, och att detta måste ändrats på, dock kommer detta ta lång tid. Smith skriver att 

förändringen av representationen av kvinnor kommer dröja, och att även om mer och 

mer kvinnor blir representerade som en del av verkligheten, kommer det alltid finnas 

män som skapar en stereotypisk kvinnoroll.   ”Correcting the stereotypes will open up a 7

new world of film themes. And new images of women and men in film will provide 

more constructive models for film viewers”.   8

Flera delar i den andra vågens feminism blev under åren  ifrågasatta och ur denna kritik 

influerades det en ny våg, den tredje vågen feminism.  

 Mervi Pantti, ”Breaking Borders of Genre and Gener in ER”, i Rikke Schubart och Anne Gjelsvik (eds.) 6

”Femme Fatalities; Representations of Strong Women in the Media” Göteborg: Nordicom 2004, s, 165. 

 Sharon Smith, ”The Image of Women in Film: Some Suggestions for Future Research” i Sue 7

Thornham (edt) ” Feminist Film Theory; A Reader” New York: New York University Press 
1999. s, 14-19

 Smith. s. 198
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Tredje vågen feminism 
Filmforskaren B. Ruby Rich, som myntade termen ”new queer cinema”, menar att 

fundamentet av den andra vågen feminism kollapsade någonstans under 1990-talet, då 

feminismen förlorat sin kontakt med kvinnorörelsen och spridningen av queer-teorier 

och cultural studies växte sig fram mer och tog över.  9

Karen Hollinger menar dock på att feministiska filmstudier inte bara är levande och 

växande, utan har blivit mer heterogena, dynamiska och öppna till dess omfattning, 

omgivna av inte endast filmanalyser, utan även av televisionen och andra nya 

mediafenomen. Det har skapats en respons gentemot bristen på frågor om ras, etnicitet 

och klass i dess analyser, som blivit mer pluralistiskt och eklektiskt i dess teoretiska 

konstruktion och kritiska praxis.  10

Termen den tredje vågen feminism skapades av Rebecca Walker, som medgrundare av 

”Third Wave Foundation”, där hon sin artikel ”Becoming the Third Wave” deklarerade 

att hon inte är (post)feminist, utan den tredje vågens feminist. Med detta värjde hon bort 

den tredje vågens feminism från (post)feminismen, som även den skapats ur den andra 

vågen feminism. Även om vissa teoretiker menar att det finns likheter och överlappande 

i vissa sammanhang mellan den tredje vågens feminism och (post)feminism, står den 

tredje vågens feminister fast vid att dessa två inriktningar skiljer sig åt.  11

(Post)feminismen innefattar ett döljande eller ett osynliggörande av hur kvinnor ofta är 

rädda, utsatta för våldtäkt eller andra former av våld, och de politiska och ekonomiska 

skillnaderna mellan män och kvinnor. Den tredje vågens feminister agerar mot detta, 

och kräver ett slut för alla former av förtryck som håller kvinnor tillbaka för att uppnå 

sitt fulla jag.   12

 Hollinger s. 129

 Hollinger s. 1910

 Stacy Gillis, Gillian Howie och Rebecca Munford,  Third wave feminism: A critical 11

exploration, Expanded second edition. New York: Palgrave Macmillan 2007, s. xxiv

 Alison Piepmeier, ”Postfeminism vs. the Third Wave” Mars 2006, 12

 http://www.electronicbookreview.com/thread/writingpostfeminism/reconfiguredrip2 
(2016-04-20)
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Den tredje vågen avvisar även det tidiga påståendet om att männen besitter makten 

genom de strukturella positionerna inom patriarkatet, där männen använder sin makt för 

att definiera, nedvärdera och/eller kontrollera kvinnan. Kvinnlighet som därmed blivit 

beskrivet som ett förkroppsligande av förtryck och/eller en patriarkat konstruktion har 

säkerställt mannens dominans gentemot kvinnan. Här menar den tredje vågens 

feminister att makten är mer relativ. Den tredje vågen avvisar härmed den marxistiska 

metoden gentemot makt och förtryck och antar istället en foucauldisk modell av styrka. 

Michael Foucault menade på att makt inte är en tillhörighet för de strukturella 

positionerna, utan istället är ett fält av maktrelationer som alltid är närvarande när 

obalans existerar.  

Den tredje vågens feminister fokuserar på det kvinnliga, hur kvinnligheten är den 

uppfattning om hur en kvinna ska vara, och ett förkroppsligande av deras kapacitet. 

Men samtidigt menar de på att de kvinnliga presentationerna är tillgängliga för alla, 

oavsett kön.  

Kvinnligheten är inte påtvingad på kvinnor eller förkroppsligandet av kvinnor, detta 

som ett resultat av deras underordning, utan är nu tillgängliga för alla och kan utföras av 

vem som helst. Definitionen här är influerad av Judith Butler, som menar att 

konceptualiseringen om kön är en diskurs, relationell och performativ. Butler menar att 

könsidentifiering är en diskursiv konstruktion om hur både män och kvinnor ska vara.  13

Den tredje vågens feminism skiljer sig från den andra vågen med att den tredje vågens 

feminism vill nå fram till att kvinnligheten inte endast är för kvinnor. Samtidigt vill de 

komma ifrån de tidigare teorierna där kvinnan porträtterats i nöd och endast blivit en 

avbildning av hur kvinnan torde sig vara. Filmen har förändrats, och med det har det 

blivit en nödvändig del i att teorierna också följer med i denna förändring. Den tredje 

vågens feminism blir härmed en väl användbar teori i min analys, där jag kan undersöka 

hur kvinnorna representeras gentemot männen men även hur kvinnorna representeras 

gentemot kvinnorna. Den tredje vågen är hjälpsam även i det faktum att den inte 

 Schippers & Grayson Sapp, s. 1913
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kategoriserar manligt och kvinnligt i den grad tidigare teorier gjort, detta till fördel i min 

analys att undersöka om kvinnan i en superhjältefilm kan representera en hjälte, en roll 

som oftast tidigare endast tilldelats männen.  

Forskningsöversikt 
Det finns ingen tidigare forskning om uppsatsens huvudfokus, Agent Carter, då tv-

serien är relativt ny. Dock finns det tidigare forskning om hur kvinnliga roller i tv och 

film representeras och hur superhjältinnor representeras annorlunda från de manliga 

hjältarna. Mary Magoulick, professor i   engelska och  koordinator i genusvetenskap  

har skrivit om hur kvinnorna i tv-serierna Xena: Warrior Princess (1995-2001), Buffy 

The Vampire Slayer (1997-2003) och La Femme Nikita (1997-2001) presenteras och 

framställs i sin artikel ”Frustrating female heroism: Mixed messages in Xena, Nikita 

and Buffy”. De kvinnliga huvudrollerna i alla tre tv-serier presenteras som starka 

kvinnliga karaktärer som räddar världen, men de kämpar även med den 

mansdominerade världen i form av  manliga manusförfattare som därav presenterar den 

manliga fantasin via de kvinnliga karaktärerna. Detta skapar en projektion av att ett 

status quo mer än vad de framhäver den feministiska delen. Kvinnorna räddar världen, 

och är starka, men samtidigt framträder det via serierna sexistiska meddelanden genom 

bilder och handling, som varken avancerar eller hyllar feminismen. Magoulick menar 

även på att den sanna feministiska hjälten inom tv  

inte än finns.  14

Författaren Deneka C. MacDonald använder sig också av huvudpersonen Buffy i ”Buffy 

The Vampire Slayer” där hon i sin artikel konstaterar att de starka kvinnorna 

representeras som vackra, sexiga och feminina, men inte arga. De starka kvinnorna har 

tidigare blivit representerade som negativa stereotyper, där de på ett negativt sätt blivit 

porträtterade som personer som inte blir arga eller hämndlystna, då det setts som 

maskulint och inte kvinnligt. I sin slutsats kommer MacDonald fram till att Buffy både 

kan ses som en feminin karaktär och inte. Hon påvisar en stark kvinnlig karaktär, men 

Mary Magoulick, ”Frustrating female heroism: Mixed messages in Xena, Nikita and Buffy”, 14

Jounal of Popular Culture 5/2006 s. 729
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samtidigt som hon inte är tillåten att bli arg, samtidigt som hon visar upp en farlig 

patriarkalt ideal av skönhet och kroppslig fyllighet. Kvinnor ska inte behövas nekas sin 

sexighet för att  framställas som starka, samtidigt som vackra tillfredsställda kvinnor bli 

nekade den sociala och politiska styrkan, men det avsiktliga främjandet av kvinnorna 

som en emotionell känslig visuell ikon som representant för det ”sexiga” och ”starka” 

ställer fortfarande till med problem , vilket ligger med i linje med den tredje vågens 15

feminism.  

Hillary Pennell och Elizabeth Behm-Morawitz har i sin undersökning undersökt 

effekterna av sexualiseringen av kvinnliga karaktärer i superhjältefilmer, med fokus på 

Spiderman (2002) och X-men (2000) .  

Studien omfattade en social kognitiv och objektifierande teoretisk struktur för att nå 

fram till hur 83 kvinnliga åskådare hanterade en kortsiktig exponering av sexualiserade 

kvinnliga karaktärer i superhjältefilmer i dess könsroller, kroppskänsla och 

självobjektifikation.  

Inom superhjältefilmerna skriver Pennell och Behm-Morawitz att kvinnorna ofta blir 

sexuella objekt med fokus på deras kroppar och att detta är centralt i hur 

identifikationen av offret och superhjältinnan porträtteras. Många gånger när en 

kvinnlig karaktär är inkluderad i en superhjälte-berättelse är det oftast som 

kärleksintresse för den manliga hjälten, som därmed kan rädd henne. Den aktiva rollen 

som beskyddare är maskuliniserad, därav innehar mannen den karaktär som innebär 

styrka och makt, medan kvinnligheten ses som sårbar och svag. Superhjältarna är män, 

då män är uppfattade som beskyddare i vår kultur och kvinnorna ofta karakteriserade 

som offer.  

Resultatet som deras studie kommer fram till var att superhjälteberättelser är unika i 

dess representation av hur kvinnor både karaktäriseras som offer men även som hjältar. 

Resultaten blev olika beroende på om den kvinnliga karaktären var ett offer eller hjälte 

 Deneke C. MacDonald, ”Buffy the Vampire Slayer and Designer Peer Pressure for Teens” i 15

Rikke Schubart och Anne Gjelsvik (eds.) ”Femme Fatalities; Representations of Strong Women in the 
Media” Göteborg: Nordicom 2004. s. 111-123
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när det gällde hur åskådaren tog emot denna bild av hur kvinnan var, och hur åskådare 

uppfattade kvinnornas representation i förhållande till deras egen kroppsförhållning.   16

Lenise Praters artikel ”Gender and Power: The Phoenix/Jean Grey across Time and 

Media”, utforskar hur kvinnorna i X-men-filmerna är porträtterade som oförmögna att 

hantera sina krafter. Prater baserar sin undersökning på serietidningarna från 1960-1970 

talet, och argumenterar för att de nya filmerna berövar de kvinnliga karaktärerna på 

deras krafter medan de försöker använda ett ”alibi” för denna sexuella representation i 

de tidiga serietraditionerna. Prater noterar även att medan serietidningarna både tar upp 

det manliga och kvinnliga svårigheterna att kontrollera sina krafter, t fokuserar filmerna 

enbart på de kvinnliga karaktärernas svårigheter. Mest noterbart är detta för karaktären 

Jean Grey, vars alterego The Phoenix, är behandlad väldigt annorlunda i filmerna från 

hur serietidningarna tidigare beskrivit henne.   17

Alisa T Raydan skriver i sin artikel ”If Hollywood won´t feature modern superheroines 

then it´s up to YA fiction” att allt började med en lista, där hon bestämt sig för att skriva 

en bok om en superhjälte. Hon började fundera på namnen på superhjältar hon kunde 

komma på, men kom endast på manliga superhjältar, och endast tre kvinnliga; Wonder 

Woman, Catwoman och Black Widow. Raydan skriver att superhjältinnor alltid haft det 

svårt att få sina historier berättade, även nu när Hollywood börjat göra filmer av gamla 

serietidningar är det oftast männen som får sina historier berättade. Avengers: Age of 

Ultron (2015), blir kritiserad av både Raydan och feminister för sin representation av 

Black Widow, som i en scen beskriver sig själv som ett monster då hon inte kan få barn. 

Männen i filmen representerar olika typer av maskulinitet, medan den kvinnliga 

karaktären representerar kvinnor med en uppsättning av sociala fördomar. Att Chris 

Evans och Jeremy Renner kallade Black Widow för en slampa under sin pressturné, då 

Hillary Pennell och Elizabeth Behm-Morawitz, ”The Empowering (Super) Heroine? The 16

Effects of Sexualized Female Characters in Superhero Films on Women”, Sex Roles 03/2015 

 Deb Waterhouse-Watson and Evie Kendal,  ”Tights and Tiaras: Female Superheroes and 17

Media Cultures” Colloquy: Text Theory Critique 2012, s. 116
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karaktären blir behandlad som ett kärleksintresse för olika manliga karaktärer i varje 

film, hjälpte inte den kvinnliga superhjältens image.  

Raydan hoppas på förändring i de kommande filmerna Captain Marvel (2019) och 

Wonder Woman (2017) som har kvinnliga superhjältekaraktärer i huvudrollerna, men 

samtidigt jobbar på sin egen superhjälte, Chopstix. Hon bär inte tighta spandex. Hon 

använder inte sin kvinnlighet för att förföra sina fiender eller spelar biroll för någon 

annan, varken kvinna eller man. Hon använder istället sin styrka för att förgöra sina 

fiender.   18

De kvinnliga karaktärerna som den tidigare forskningen hänvisat till påvisar många 

olika vinklar på hur kvinnorna representeras som en projektion för männens syn, att de 

är okvinnliga och hur de inte kan behärska sina krafter. De flesta superhjältarna är män, 

och kvinnorna som innehar krafter  

porträtteras oftast annorlunda gentemot  de manliga hjältarna. Både i utseende, beteende 

samt även de problem som berör deras krafter eller privatliv.  

Metod och Material 
I denna uppsats kommer jag att använda mig av hermeneutik som metod, för att skapa 

en förståelse i vad som visas, och på så sätt komma närmare svaren på mina 

frågeställningar. Den hermeneutiska analysen skapar förståelse genom att forskaren 

tolkar vad hen ser, vilket hjälper till i en förståelse inom ett ämne såsom 

representationen av kvinnor.  

En viktig del i hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln som i sin mening går ut på 

att man måste förstå flera olika delar av ett fenomen för att förstå helheten, samtidigt 

som man måste förstå helheten för att förstå de små delarna. Kontexten inom den 

hermeneutiska cirkeln är att forskaren måste, för att tolka någonting, se det i ett 

sammanhang. Om man inte gör det förlorar man förståelsen bakom. För att tolka en 

 Alisa T Raydan, ”If Hollywood won´t feature modern superheroines then it´s up to YA 18

fiction”. Juni, 2015. http://www.theguardian.com/childrens-books-site/2015/jun/23/
hollywood-black-widow-female-protagonists-ya-literature (2016-04-20) 
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karaktär, exempelvis Peggy Carter, måste jag ta hänsyn till helheten där hon befinner sig 

i. Den situation karaktären är i utgör en stor del i hur tolkningen sätts samman i sin 

helhet, samtidigt som man måste tas hänsyn till handlingen i tv-serien för att förstå 

varför Peggy Carter gör som hon gör.  

Det källmaterial jag valt att använda mig av i denna uppsats är tv-serien Agent Carter, 

detta med fokus på den första säsongen som innefattar 8 avsnitt och utkom år 2015. 

Valet av Agent Carter ligger i mitt intresse av superhjältar, men även om kvinnorna i 

superhjältefilmerna. Agent Carter är den enda kvinnan med relation till Avengers som 

fått sin egen tv-serie, och detta trots att hon  inte äger  superkrafter.  

I samband med Agent Carter släppte Netflix sin serie Jessica Jones (Melissa 

Rosenberg, 2015), baserad på serietidningskaraktären med samma namn. Valet att inte 

använda mig av Jessica Jones ligger i att Jones innefattar superkrafter, samtidigt som det 

innefattar en annan del av superhjälte världen. Jessica Jones kunde har varit  en del i 

denna analys, men då jag fokuserar på relationen mellan kvinnor med koppling till The 

Avengers, utesluts Jessica Jones.  

Urvalet av Marvel-producerade filmer kommer att utgå från kvinnornas roll i dessa 

filmer, för att få ut det mesta av  den jämförande analysen i denna uppsats.  

De filmer som jag valt att ha med i denna analys fokuserar på de stora filmerna som 

Marvel producerat under de senaste åren, men med en anknytning till Agent Carter. 

Peggy Carter fick sitt genombrott i Captain America: The First Avenger (Joe Johnston, 

2011), och Captain America har en stor roll i The Avengers (Joss Whedon, 2012), på så 

sätt kommer den jämförande analysen fokusera på de andra kvinnor som har en 

anknytning till The Avengers.  

De två filmer jag valt att använda mig av i denna analys är Thor (Kenneth Branagh, 

2011) och Iron Man (Jon Favreau, 2008) . Både filmerna innehåller varsin kvinnlig 

biroll, som spelar kärleksintresse till hjältarna, men som även representerar den 

arbetande kvinnan, i likhet med Peggy Carter. Jane Foster i Thor och Pepper Potts i Iron 
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Man kommer undersökas i filmerna från 2011 och från 2008, och inte från dess 

uppföljare.  

Strukturen i min analys kommer innefatta olika analysområden där jag först kommer 

beskriva Peggy Carter från Agent Carter mer ingående för att undersöka hur hon som 

kvinnlig karaktär representeras och behandlas av de manliga karaktärerna. De manliga 

karaktärerna kommer beskrivas i korthet med fokus på deras relation till Peggy Carter 

och deras behandling av henne. Analysen av Peggy Carter tillför en hjälp till mitt syfte 

om att undersöka hur Agent Carter står emot den mansdominerade strukturen som 

tidigare visats i superhjältefilmer, samt att undersöka om Mary Magoulicks tes om att 

den starka kvinnan inte finns i tv stämmer eller om den kan motbevisas.   

Analysen innehåller även en beskrivning av Dottie Underwood från Agent Carter för att 

undersöka hur den kvinnliga fienden i Agent Carter representeras i skillnad från Peggy 

Carter.  

I slutet av analysen följer en beskrivning av Pepper Potts och Jane Foster som hjälper 

mig att finna likheter och skillnader av Peggy Carter och de andra kvinnorna från 

Marvel-filmer i deras representation.  

Kort om Agent Carter 
Agent Carter är en amerikansk tv-serie, baserad på karaktären Agent Peggy Carter från 

filmerna Captain America: The First Avenger och Captain America: The Winter Soldier 

(Anthony Russo & Joe Russo, 2014). Tv-serien är skapad av Christopher Markus och 

Stephen McFeely och är baserad på seriefigurer från Marvel Comics med Stan Lee och 

Jack Kirby som skapare av Agent Carter som seriefigur.  

Serien tar vid efter den första Captain America filmen, där Peggy Carter förlorat sin 

kärlek, Captain America/Steve Rogers och nu arbetar för Strategic Scientific Reserve 

(SSR) i New York. Peggy Carter, spelad av Hayley Atwell, försöker efter händelserna 

med Captain America balansera sitt liv som hemlig agent och kvinna i 1940-talets USA.  
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När Howard Stark, Agent Carters vän och tidigare förbundskamrat under kriget, blir 

anklagad för landsförräderi, efter att vapen från Starks företag blir stulna och Stark själv 

blir anklagad för att sälja de till främmande makter, anställer Stark Peggy Carter för att 

rentvå hans namn.  

Samtidigt som vapnen ska säljas på den svarta marknaden får Carter hjälp av Starks 

butler Edwin Jarvis att försöka hitta vapnen innan de hamnar i fel händer som leder till 

katastrofala följder. 

  

Analys 

Agent Carter utspelar sig ett par år efter Captain America: The first Avenger slutar. Året 

är 1946 och Peggy Carter arbetar för Strategic Scientific Reserve (SSR) där hennes roll 

under andra världskriget är så gott som glömt. I sitt arbete på SSR har hennes uppgifter 

blivit att arkivera filer, hämta kaffe eller ta lunchbeställningar, tills hon får frågan av Mr 

Stark att hjälpa honom att rentvå hans namn efter att hans uppfinningar blivit stulna och 

listade på den svarta marknaden. Carter börjar då arbeta på en egen utredning, där hon 

jobbar mot SSR för att finna uppfinningarna och samtidigt inte bli påkommen.  

Agent Peggy Carter 
Till utseendet är Peggy Carter mörkhårig med bruna ögon. Hennes kläder påvisar en 

feminin sida, med kjolar och blusar, men även vad som kan ses som en maskulin stil, 

med vida byxor och kavaj. Oftast har hon rött läppstift och röda långa naglar. Hennes 

stil påvisar en typisk stil för 1940-talet.  

Det märks tydligt under hela säsong 1 att hon är sorgsen över att förlorat sin vän och 

kärlek Steve Rogers/Captain America. Det har gått några år sedan han försvann och 

Carter är övertygad om att han är död, och det har haft en stor inverkan på henne. Både i 

hennes privatliv samt i hennes arbete.  
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I de första scenerna i första avsnittet får tittaren följa tillbakablickar hämtade från 

Captain America: The first Avenger samtidigt som Peggy Carter under tv-seriens nutid 

1946, gör sig iordning, tar på sig kläder och vattnar blommorna. Scener från filmen 

visar hur Carter skjuter med sin pistol mot Captain Americas sköld, sen tillbaka till 

1946 där Carter står och stryker sina kläder. Tillbaka till filmen, går Carter förbi Captain 

America och Howard Stark som står förvånade och tittar på henne, för att sedan i nutid 

visa hur Carter tar på sig strumpbyxor. Dessa olikheter mellan då och nu kan 

återkopplas till den andra vågens feminism där Sharon Smith menade på att den 

kvinnliga huvudrollen skapar en stereotypisk bild av kvinnan med hennes kropp i fokus. 

Carter kan ses som en stereotypisk bild av hur en kvinna klär på sig samt tar hand om 

hushållet, men genom scenerna från Captain America motbevisas denna teori, där vi får 

se Peggy Carter som agent och inte som en kvinna i sitt eget hem.  

Scenerna påvisar hur Carters liv förändrats under de åren som gått sedan Captain 

America försvann, vilket även blir tydligare under seriens gång.  

Under det första avsnittet får vi följa Agent Carter när hon går till Strategic Scientific 

Reserve (SSR), där hon står ut och märks av tydligt. Med sin blåa kostym och röda hatt 

går hon in i kontorslandskapet där det endast finns män runt om sittandes vid sina 

skrivbord.  

När hon kommer fram till sitt skrivbord, börjar en röd lampa på väggen lysa och larma. 

Chef Dooley går förbi och säger till Carter att det gäller högsta prioritet, alla män 

ombord. Carter tar då sitt block och börjar gå mot mötesrummet. Chef Dooley fortsätter 

med att ”You need do cover the phones”. 

Agent Carter tar upp telefonen, och ber Rose att koppla telefonsamtalen till 

konferensrummet, varpå Dooley vänder sig och och tittar på Carter. Carter: ”Covered, 

shall we go?”och går till konferensrummet, Dooley bara skakar på huvudet och följer 

efter.  

Detta ger exempel på det första av vad som kommer prägla Agent Carter under hela 

säsongen, det vill säga hur Carter blir behandlad som sekreterare och inte som agent. 

Hennes arbetsuppgifter har gått från att hjälpa Captain America under kriget till att 

hämta kaffe och ta hand om telefonerna.  
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Carter går dock emot dessa instruktioner, och gör det hon kan för att hjälpa till genom 

att mer och tar mer plats på den mansdominerade arbetsplatsen. Detta är endast en 

skymt av hur Carter tar sig ann arbete som hon inte är menad för, då det är männens 

jobb att sköta det. Som kvinna blir hon oftast nedvärderad, och får i uppdrag av sina 

arbetskamrater att arkivera deras filer eller ta deras lunchbeställningar.  

Hennes ställning på arbetsplatsen, i de fall att hon blir behandlad som sekreterare och 

nedvärderad för hon är kvinna, vänder Carter till sin egen fördel. I första avsnittet ser vi 

Thomson, Dooley och två andra agenter sitta i ett mötesrum där de planerar ett besök på 

en klubb där de tror en köpare av Starks uppfinningar finns. Mötet är endast för de män 

som jobbar med fallet, vilket Daniel Sousa klargjort för Carter tidigare.  Carter går in i 

rummet med en bricka med kaffe och börjar hälla upp till dem, någonting som inte går 

obemärkt förbi.  

Dooley frågar Carter om hon maler böner därborta och säger åt henne att mötet endast 

är för fältagenter, varpå Thomson säger att hon kan stanna, då hon kanske kan lära sig 

någonting. Dooley frågar även vad Carter egentligen vill. 

Carter "I wonder if I might request a sick day.”   

Dooley "What's the matter? Got a headache?”   

Carter "Amongst other things. Ladies' things.”  

Dooley "Oh, geez. Yeah, sure, take the day. Go shopping, whatever makes you feel 

better.”  

Carter "Thank you for your understanding.” 

Det märks väldigt tydligt här hur männen i rummet blir illa till mods, de tittar bort från 

Carter och ser ner på marken eller åt sidan och visar genom sitt kroppsspråk hur de 

känner sig malplacerade och illa till mods på grund av den kvinnliga närvaron. Carter 

tar detta till sin egen fördel, för att då kunna gå från arbetet obemärkt utan att någon 

märker någonting suspekt, och beger dig till klubben där det ska finns en köpare av Mr 

Starks uppfinningar.  

På klubben ser vi först en kvinna, vars huvudbonad tas bort och Carter vänder sig om 

med en blond peruk.  Hon har även på sig en tight guldskimrande klänning som visar 
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upp hennes kvinnliga kurvor och bröst på ett smakfullt sätt. Här påvisas det igen att hon 

använder sin kvinnlighet för att flirta med klubbägaren när hon kommer in på hans 

kontor och spelar en roll olik från hur hon är i verkligheten. Hon flirtar med 

klubbägaren Spider Raymond och han blir tagen av hennes skönhet och flirtar tillbaka. 

Carter säger att hon är medveten om att han i sin ägo har en kemisk formel samtidigt 

som hon stänger igen fönstret så ingen kan se in, varpå Raymond säger att han har en 

klubb att sköta. Carter säger då att de kan göra det till en lek, sätter sig på skrivbordet 

framför Raymond och ber honom titta ner på hennes bröst samtidigt som hon trycker 

ner honom i stolen där hans ögon kommer i höjd med hennes bröst. Carter sätter sig i 

Raymonds knä, i hopp för att få information om vad han gömt formulan, varpå hon 

frågar om hon ska kroppsvisitera honom för att hitta den. Raymond säger att han inte 

har formulan på sig, och kysser Carter. Carter försöker få bort honom, men 

misslyckas.Raymond somnar dock av biverkningarna av det läppstift Carter har på sig 

som innehåller ett sömnmedel.  

Under hela första säsongen jobbar Carter som dubbelagent, efter att ha blivit tillfrågad 

av Howard Stark att rentvå hans namn. Det är när hon tillsammans med Edwin Jarvis 

jobbar för att hitta uppfinningarna som tittarna får se en annan sida av Peggy Carter. 

Carter som en stark, modig och envis kvinna som slåss mot fienden och därmed visar 

upp ensida  som inte märkts av på SSR. När hennes kollegor på SSR får reda på att hon 

jobbat emot dem, och hjälpt Mr Stark att undanfly rättvisan blir de förvånade, men 

samtidigt frågande hur hon har lyckats dra dem vid näsan.  

I en scen där Carter, Jarvis, Dooley, Thomson och Sousa sitter i ett mötesrum försöker 

Carter vinna  tillbaka sin tillit hos dem genom att berätta hon vad hon har gjort för att 

hjälpa Mr Stark och hur hon har arbetat med en egen utredning.  

Dooley: ”I'm supposed to believe that you pulled off your own investigation without 

any of us noticing?” 

Sousa: ”Now, why would you go through all that trouble instead of coming to one of 

us?” 
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Carter: ”I conducted my own investigation because no one listens to me. I got away 

with it because no one looks at me. Because, unless I have your reports, your coffee, or 

your lunch, I'm invisible.” 

Detta visar hur Carter använt sin kvinnlighet, men även sin ställning på SSR för att 

lyckats jobba på egen hand för att hjälpa Mr Stark. Att hon är kvinna gjorde det lättare 

att komma undan, då ingen skulle anta att en kvinna skulle kunna slå ner en man eller 

jobba med en egen utredning som ingen hade märkt av sen tidigare.  

Under ett par avsnitt under tv-serien kommer det scener där ett radioprogram spelas in, 

där representationen av Peggy Carter blir annorlunda från vad vi tittare får se. 

Radioprogrammet handlar om Captain Americas äventyr, där Peggy Carter blivit 

porträtterad som Betty Carver.  

Betty Carver skapar en helt annan bild av Peggy, då hon nu representeras som en 

hjälplös kvinna i nöd, beroende av Captain Americas hjälp. Detta påvisar även att 

Sharon Smiths teori om att kvinnan oftast blir porträtterad inom filmen som hjälplös 

och i nöd av mannens hjälp stämmer i den fiktion som utspelar sig under 1940-talet, 

dock i detta fall i ett radioprogram som inte ligger i linje med själva huvudhistorien.  

Utvecklingen av Peggy Carter märks av tydligt under hela säsongen. Hon kämpar mot 

förtryck och tar sig an att hjälpa Howard Stark även när det betyder att gå emot hennes 

kollegor från SSR. Hon bibehåller sin egen personliga karaktär och försöker visa sig 

stark även när de sexistiska kommentarerna haglar över henne. Under säsongen växer 

respekten från hennes manliga kollegor, men inte helt till det som hon förtjänar, men 

samtidigt håller hon huvudet högt. Hon vet innerst inne sitt värde, och inte behöver bry 

sig om vad andra tycker om henne.  

Männen och Agent Carter 
Edwin Jarvis är Mr Starks butler, som i första avsnittet får i uppdrag att hjälpa Peggy 

Carter med att hitta de försvunna uppfinningarna. Deras första möte sker i en mörk 

gränd där Peggy slår ner Jarvis i ovisshet om vem han är.  
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Carter”The next time you approach a woman in a dark alley, you might want to 

introduce yourself”  

Jarvis”Well, I shall endeavor to remember that, provided my concussion isn't too severe. 

Should you need me, call any time before 9:00”  

Carter”What happens at 9:00?”  

Jarvis”My wife and I go to bed. 7:00, sherry, 8:00, Benny Goodman. 9:00, bed” 

Carter”You're new to espionage, aren't you?  

Jarvis”Far from it. Last summer, I caught the cook pocketing the good spoons. What 

now, Miss Carter?”  

Carter”Now I go to work” 

Edwin Jarvis är en proper man, med skräddarsydda kostymer och välvårdat språk. Han 

blir en stor del av Peggy Carters liv, både som hennes vän och som hennes 

bundsförvant. Han är gift med Anna och tar mycket ansvar i hushållet vid ett av Mr 

Starks hus. Han är även den person som vet mest om Mr Starks uppfinningar och 

fungerar som en kommunikatör mellan Carter och Stark.  

Vänskapen mellan Javis och Carter växer sig starkare för varje avsnitt, där Jarvis hjälper 

Carter, även i fall där hon inte behöver hjälp. Under det andra avsnittet visar Carter en 

sida av sig själv där det blir mer uppenbart att Captain Americas död har satt spår i 

henne. I en arrogant ton säger hon till Jarvis att han inte lydde hennes order om att inte 

komma för att hjälpa henne, och säger till Jarvis att hon inte kan låta honom komma för 

nära henne, då det blir en fara för honom.  

Men även om det är sant, så hjälper Jarvis Carter i hennes jakt på de försvunna 

uppfinningarna. Jarvis är även den man som behandlar Peggy Carter mest med respekt. 

Då hon i sitt arbete blir behandlad som en sekreterare, blir hon av Jarvis behandlad som 

en hjälte.  

I avsnitt fem ser vi Jarvis och Carter diskutera Mr Stark efter att Carter fått veta på att 

Stark hemlighållit det sista av Captain Americas blod. Carters förtroende för Stark och 
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Jarvis är borta, och Carter säger till Jarvis att det enda Mr Stark behöver är en betjänt, 

vilket han har hos Jarvis.  

Jarvis frågar Carter ”Why do the SSR need you?” Carter som är på väg bortåt från 

Jarvis vänder sig om och säger argt att hon är en FBI-agent. Och Jarvis svarar: ”Yes. 

Finely trained and skilled in the art of fetching coffee. These men you call your 

colleagues They don't respect you. They don't even see you. Do you honestly expect 

they'll change their minds? ”  

”I expect I will make them.” avslutar Carter  och går ifrån Jarvis.  

Agent Carter och Jarvis vänskap och arbete tillsammans skapar en ny bild av hur 

superhjältar tidigare har representerats, då det nu är Peggy Carter som är hjälten som här 

har en manlig karaktär som hjälper henne. I tidigare fall, som tidigare nämt, är det oftast 

den manliga superhjälten som har en kvinna vid sin sida som kärleksintresse och som 

hjälp. Jarvis porträtteras inte som ett kärleksintresse för Carter utan mer som en 

medhjälp till henne, där deras vänskap spelar en stor roll. Vänskapen mellan dem 

påvisar en stor respekt från de båda gentemot varandra.  

På SSR jobbar Carter endast med män, där de flesta nedvärderar henne och får henne att 

hämta kaffe samt arkivera filer åt dem. Daniel Sousa är den person som på mest sätt där 

påvisar en respekt för Peggy, genom att inte ge sexistiska kommentarer om att hon är 

kvinna, och han säger även emot andra när de nedvärderar henne.  

I det första avsnittet får Carter  en kommentar angående hennes roll under andra 

världskriget. När Agent Krzeminski påpekar  att Carter kände många (män) under 

kriget, är det en hänvisning till att hon var en slampa under kriget. Detta är en felaktig 

anklagelse och  Sousa står upp för henne och säger åt Krzeminski att be om ursäkt. 

Carter vill dock inte ha en ursäkt för kommentaren, eller  att Sousa ska stå upp för 

henne. Hon står upp för sig själv, hon behöver inte Sousas hjälp. 

Sousa var även han med under kriget, där han skadade sitt ben och nu går med en 

krycka. Hans handikapp blir ibland ifrågasatt angående hans roll i att vara agent, och 

han får även kommentarer om hans känslor för Peggy Carter när han är snäll och står 

upp för henne på arbetsplatsen.  
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I slutet av serien framkommer det att Carter jobbat för Stark, vilket Sousa tar mycket 

personligt och ändrar sin uppfattning om henne. Från att ha behandlat Carter med 

respekt och vänskap blir Sousa nu mer personlig och behandlar Carter som fienden, en 

person som jobbat emot SSR och även han själv. Sousa blir arg och framförallt besviken 

på Carter som inte berättat någonting eller bett om hjälp i sin egen utredning angående 

Stark.  

Jack Thomson och Roger Dooley är de två män i serien som nedvärderar Peggy Carters 

förmåga som agent mest, och detta mycket på grund av att hon är kvinna. Det är mycket 

kommentarer och handlingar som påvisar att de undervärderar hennes förmåga samt ger 

henne mindre utrymme i fallet de jobbar med.  

Redan i det första avsnittet ber Dooley Carter att ta hand om telefonerna när de får 

information om att Starks uppfinningar har försvunnit. Thomson ber även Carter i 

samma  avsnittet att arkivera dokument, för att hon är mycket bättre på det än vad han 

är. Detta är endast två exempel  påvisar hur Carter nedvärderas då hon är kvinna.  

Detta fortsätter under alla åtta episoder av den första säsongen av serien, även när Carter 

visar upp sina färdigheter som agent, dock till mindre lycka.  

Under avsnitt fyra jobbar Carter övertid då Thomson kommer fram till henne och 

påpekar att endast männen jobbar övertid. Han frågar även varför hon jobbar på SSR, 

när det enda hon får göra är att ta emot lunchbeställningarna. ”No man will ever 

consider you an equal. It’s sad, but that doesn’t make it any less true.” 

Peggy Carter mot männen 
”You think you know me, but I've never been more than what each of you has 

created. To you, I'm the 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. You're behaving like children. What's worse What's far worse 

Is that this is just shoddy police work. You were inches away from the woman 

that you want when you loaded me into your car.” - Peggy Carter 
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Peggy Carter får ta emot mycket sexistiska kommentarer och nedvärderande från sina 

medarbetare, men uppvisar även en stark fasad emot detta. Hon tar inte åt sig allt som 

sägs om henne, samtidigt som hon kämpar för att få tillbaka den roll som hon hade 

under andra världskriget. Detta förtryck som Peggy Carter får ta emot är vad den tredje 

vågens feminister kräver ett slut på. Rebecca Walker menar på att den tredje vågens 

feminister kan uppnå sina fulla jag genom att få slut på förtrycken mot kvinnorna. 

Någonting som Carter själv kämpar och agerar emot genom att visa att hon inte tar åt 

sig.  

Kommentarerna om hennes roll i SSR är nedvärderande för henne som kvinna men hon 

besvarar dem med sarkastiska kommentarer och låter inte de sårande orden påverka 

henne så att hon visar det. Kommentarerna kan såra henne, vilket visas när Thomson 

säger att hon som kvinna aldrig kommer bli jämlik med en man. Man ser i hennes 

ansiktsuttyck att hon blir sårad, och svarar  Thomson ironiskt att hon alltid kan få höra 

sanningen från honom för att sedan gå därifrån medan Thomson sitter kvar och dricker 

ur en flaska whiskey.  

  I avsnitt fem åker Carter med Thomson på ett uppdrag till Ryssland, och det är i detta 

avsnittet som Carter mer visar sin rätta sida och börjar få respekt från Thomson. Efter 

att ha räddat männen som vart med i uppdraget och fört dessa till säkerhet får hon lite 

respekt av agent Thomson som berättar den verkliga historien om hur han vann sin 

tapperhetsmedalj under kriget, detta under falsk fakta. Soldaterna Thomson dödade 

under kriget, som gav honom en tapperhetsmedalj, bar en vit flagga, redo att överlämna 

sig. Thomson berättar för Carter att han upptäckte det försent och begravde flaggan 

innan någon annan skulle upptäcka den.  

Denna respekt håller i sig men i säsongsavslutningen, där Carter har varit den som 

räddat New York, tar Thomson åt sig hennes beröm från en högt uppsatt man från 

staten.  

Sousa som ser detta blir arg och säger till Carter att han ska säga till om att det 

egentligen var Carter som räddade staden, inte Thomson. Carter säger åt honom att låta 

bli; 

”I don't need a congressional honor. I don't need Agent Thompson's approval or the 

president’s. I know my value. Anyone else's opinion doesn't really matter.” 
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Dottie Underwood 
I avsnitt tre presenteras Dottie Underwood, en kvinna som flyttar in till 

lägenhetshotellet för kvinnor där Carter bor. Carter möter henne först i korridoren när 

hon ska flytta in, där Dottie presenteras som en glad och upprymd person som är glad 

över att få flytta in hit. Dottie säger att hon älskar Carters accent, och att hon aldrig 

tidigare träffat någon från England tidigare. Det framkommer även att Dottie är en 

aspirerande balettdansös, som flyttat till New York för att prova på lyckan där.  

I det fjärde avsnittet framkommer det en annan sida av Dottie. Vi ser en man, Mr Mink 

som smyger runt i korridoren utanför Carters lägenhet, när Dottie kommer ut ur sin 

lägenhet bredvid.   

”Hey mister, are you lost?” 

”Young woman, return to your room.” 

”Are you looking for Peggy?” 

”Turn to your room, please.” Mr Mink tar fram en pistol och riktar mot Dottie.  

Dottie tittar på pistolen, lutar huvudet och frågar, ”Is that pistol an automatic?  

Mr Mink ser förvirrad ut, och Dottie säger ”I want that” . Dottie kommer emot Mr 

Mink, hoppandes på väggen och kastar sig över Mr Mink och bryter nacken av honom. 

Vi får en närbild av Dotties ansikte, med sitt blonda hår perfekt lagt och röda läppstift, 

titta upp och sen blir bilden svart.  

I en scen senare i avsnittet ser vi Dottie sitta med pistolen framför en spegel, när Angie 

knackar på dörren och frågar om hon kommer ner till middagen. Dottie ändrar sitt 

ansiktsuttryck och tonläget i sin röst från då hon tidigare talande med Mr Mink och 

säger att hon strax kommer ner.  

Det är i nästa avsnitt, avsnitt fem som tittaren får veta historien bakom Dotties uppväxt. 

Hon är uppvuxen i Ryssland, i ett barnhem som uppfostrar unga tjejer till att bli 

mördare. En scen visar två unga tjejer, i 10-års åldern, som slåss mot varandra tills den 

ena tjejen bryter nacken av den andra, efter att fått klartecken från sin lärarinna. Det blir 

sedan klart att det är Dottie som dödat sin kamrat, och lever med denna tiden som ett sår 

i sig, då hon fortfarande sover med ena handen fastkedjad i handklovar när hon sover, 
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någonting som fanns med under hennes uppväxt. Att det är unga tjejer som uppfostras 

till att bli mördare i vuxen ålder blir beskrivet sedan som en fördel där kvinnor oftast 

blir förbisedda och tagna för givet och lätt kan slinka förbi mannens synvinkel. 

Dottie har sedan tidigare fått porträtterats som en ung, vacker kvinna som vill väl och 

även är snäll mot alla. Detta är ett uppträdande från hennes sida som ändrats när hon får 

i uppdrag att döda Peggy Carter. I en scen i avsnitt sex ser vi Dottie och Carter träffa 

varandra i korridoren, efter att Carter är på väg att försvinna från SSR som fått reda på 

hennes dubbelspel.  

Dottie spelar orolig för Carters skull, och säger att en massa män vart där och letat efter 

henne varpå Carter säger att hon måste gå för hon är på väg ut. Dottie frågar om hon 

kommer på middagen ikväll, varpå Carter säger hon har andra planer. Dottie säger att 

hon önskar Peggy en trevlig kväll, öppnar sina armar och kramar om Carter, och kysser 

henne. Peggy somnar, då Dottie tidigare tagit hennes sömnmedelsläppstift. Carter faller 

ner på golvet, och Dottie ställer sig ovanför henne och tar fram en fällkniv.  Dottie ska 

precis sticka kniven i Carter, då Thomson och Sousa kommer, och Dottie gömmer 

kniven i sin ärm och helt ändrar tonläge och uttryck, och med mild och orolig röst säger 

åt dem att hjälpa Carter då hon svimmat.  

Dottie, likt Agent Carter, spelar dubbelspel. Hennes karaktär ändrats från det att hon slår 

ner Mr Mink och sanningen om henne kommer fram som en lönnmördare jobbandes för 

fienden, Leviatan. Hon lyckades hålla det hemligt genom att ta på sig en annan roll 

gentemot Carter och även för tittaren, där hon spelar en ung kvinna i sökandet av 

framgång.  

Den verkliga sidan är att hon tar order från en man, samtidigt som hon likt Peggy 

använder sin kvinnlighet för att nå fram till sina mål. I avsnitt sju ser vi Dottie köpa en 

barnvagn, för att sedan gå in i en biograf med den. En man säger till sin vän att det är 

typiskt att ett barn är där, en hint mot att barnet kommer störa under filmen. Dock säger 

en kvinna till Dottie att det är okej att ha med sig sitt barn, och att hon inte ska lyssna på 

vad han säger. Barnvagnen innehåller dock inget barn, utan en gasbehållare som Dottie 
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öppnar när filmen börjar och går därifrån. Gasen gör att alla personer inne i biografen 

blir under psykos och börjar döda varandra.  

Kvinnligheten är viktig även för Dottie, då hon kan gå förbi obemärkt och ingen skulle 

tro att en kvinna skulle kunna göra något liknande. I hennes scen med Mr Mink märks 

det av hur mannen blir förvånade när Dottie frågar om pistolen är en automat, vilket 

tyder på att kvinnan inte borde veta sådana saker. Att Dottie spelar på sin kvinnlighet 

kan jämföras i likhet med Carter, då de båda två använder sin kvinnlighet för att komma 

undan med saker de gör utan att någon annan skulle märka någonting suspekt.  

Representationen av Dottie är likt en femme fatale, då hon genom sex först kommit i 

kontakt med Mr Stark. Efter att Dottie tagit Stark som gisslan, och Stark inte kan 

placera henne ser man i Dotties uttryck att hon tar illa vid sig av att Stark inte kommer 

ihåg henne, och använder så sin styrka som aggression och slår honom. Detta visar en 

sida som inte tidigare setts tidigare av Dottie, då som en kvinna som vill ha den 

uppmärksamhet och inte en kvinna som fallit i glömska efter en helg tillsammans med 

Howard Stark.  

Kvinnorna från Marvel 
Jane Foster är astrofysiker och den person som först möter Thor när han kommer till 

jorden efter att blivit förvisad från Asgård av sin fader. Det blir klart i den första scenen 

att det är Jane som har kommando och har för avsikt att vara på samma plats då det är 

hennes arbete som tagit dem dit till den plats som Thor landade på genom ett maskhål. I 

scenen då Jane försäkrar sig om att Thor mår bra, efter att ha kört på honom med bilen, 

är hennes första ord till honom ”Do me a favor, dont be dead”. När Thor sedan vaknar 

upp, och går runt i cirklar oviss om vart han är vill Erik Selvig att de ska ta honom till 

sjukhuset, varpå Jane säger att de borde stanna kvar här. Detta påvisar att arbetet Jane 

utför är viktigare än att ta Thor till sjukhuset.  

!29



!   

Jane Foster är en smart vetenskapskvinna som efter att ha förlorat sin fader spenderat 

sitt liv och arbete med vetenskap. Arbetet för Jane är hennes liv och det är det som 

driver henne framåt. 

När hennes arbete tas av SHEILD efter att Thor landat på jorden, blir Jane arg och 

förtvivlad, till den grad att hon vill ge upp sitt arbete som hon jobbat med hela sitt liv. 

Hon berättar för Thor att arbetet är hennes liv och hon inte vet om hon kan börja om 

från början igen, nu när allting från hennes uppfinningar till hennes anteckningar är 

borta. Hon vet inte hur hon kan fortsätta utan det och förlorar hopp om att kunna 

fortsätta.  Thor ger henne då information, och tar även tillbaka hennes anteckningsblock 

i slutet av filmen vilket ger Jane tillbaka gnistan att fortsätta sitt arbete.  

Filmen fokuserar mycket på Jane och hennes arbete, men hon representeras till den 

största del som Thors kärleksintresse. Janes biroll i Thor markerar den tesen innan nämt 

om att kvinnor ofta spelar kärleksintressen till den manliga hjälten, och detta skapar 

även en stor skillnad från Peggy Carter som inte i tv-serien spelar eller innehar ett 

kärleksintresse.  

Under en scen, där Jane tagit med Thor till hennes lägenhet för att hitta kläder, går Thor 

med bar överkropp. Det märks tydligt att Jane blir generad över detta, och hennes blick 

visar en attraktion från hennes sida. När Thor ska lämna Jane, och säga adjö ger han 

henne en kyss på handen, vilket även det leder till att Jane blir generad och fnittrig. Jane 

blir även märkbart vimsig i Thors närvaro, Jane beter sig annorlunda och har svårt att 

behålla fattningen. 

När Thor efter ett slag befarats ha dött är det Jane som den enda springer fram till 

honom där han ligger på marken. Hon slänger sig på marken, gråter och vill inte lämna 

hans sida. När Thors hammare börjar komma till liv och färdas mot honom, får Selvig 

tag i Jane och drar henne bort från Thor, medan hon gör motstånd. 

I slutet av denna scen kysser Jane Thor, varpå han avbryter kyssen och kysser Jane på 

handen istället. Det finns en förälskelse mellan de båda, men då Thor måste bege sig 

tillbaka till Asgård så måste Jane stanna kvar på jorden.  
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Pepper Potts är Tony Stars assistent som gör allt för Mr Stark och det gäller både för 

hans privatliv samt hans arbete. Hennes första framträdande i filmen är i Starks hus i 

Malibu, där hon bär tvätt under armen och säger åt kvinnan som spenderat natten med 

Stark att en bil väntar på henne utanför och att hennes kläder är kemtvättade och 

strukna. Det är redan här som man förstår att Pepper är Tony Starks högra hand. Hon 

bär ansvaret för var Stark ska vara någonstans och när, och håller koll på hans möten 

och andra viktiga detaljer i hans liv. Stark påpekar i filmen att Pepper är den mest 

pålitliga personen han känner, och att han inte har någon annan än henne. Pepper säger 

desamma till Stark att hon bara har honom och sitt arbete, dock vid ett senare tillfälle i 

filmen. Detta påvisar att Pepper endast har sitt arbete och Stark som hon bryr sig om, 

likt Jane Foster som även hon endast har sitt arbete hon brinner för.  

Pepper Potts representeras som en kvinna vars arbete är viktigt för henne, och hon 

sköter sitt jobb med god vilja och gott humör. Vad än Tony Stark ber henne om, gör hon 

det, exempelvis byta ut hans elektromagnet som sitter i hans bröstkorg.  

Dock representerar Pepper Potts även som en osäker kvinna, orolig för vad andra tycker 

om henne. Detta skapar en markant skillnad från Peggy Carter som står upp för sig själv 

och inte visar sårbarhet eller osäkerhet. Peppers osäkerhet blir klart i en scen där Tony 

Stark ber Pepper att dansa med honom. Hon säger först nej, men blir meddragen till 

dansgolvet av Stark. När de dansar ser man Pepper oroligt se sig omkring, varpå Stark 

frågar ” Am I making you uncomfortable?”  

”Oh, no, I always forget to wear deodorant and dance with my boss in a room full of 

people I work with in a dress with no back.” 

De två går sedan upp på taket där samtalet går vidare till att Pepper säger att hon inte 

vill att folk ska få fel uppfattning av att hon dansar med sin chef, som även är en 

kvinnokarl varpå Pepper inte vill få folk att tro att hon är ute efter någonting av honom. 

Hon nämner igen sin klänning, som en del av hennes oro av vad andra tycker samt att 

de hade dansat som de gjorde. När Pepper pratat klart lutar hon sig mot Stark för att 

kyssa honom, men i sista ögonblicket backar de ifrån varandra varpå Stark går ner för 

att hämta drinkar. Stark lämnar Pepper uppe på taket och kommer inte tillbaka.  
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Till skillnad från Jane Foster hjälper Pepper Tony Stark i hans dåd som Iron Man. Vid 

ett tillfälle kopierar Pepper filer från Stark Industries för att komma fram till att Obadiah 

Stane, Starks kompanjon egentligen arbetar emot Stark och vill få bort honom.  

Det är även Pepper som dödar Obadiah Stane när han i en robotliknande dräkt slåss mot 

Iron Man. Pepper får då i uppdrag av Stark, efter att han själv förlorat den kraft han 

behöver för att överleva, att spränga upp huvudreaktorn som bidrar till Stanes dräkt och 

dödar honom.  

Pepper Potts, likt Peggy Carter jobbar för män som på olika sätt behandlar dem. Tony 

Stark  behandlar Pepper med respekt, medan Carters manliga kollegor nedvärderas 

hennes förmåga som agent i det syfte att hon är kvinna.  

Slutsats 

I min analys valde jag att fokusera mest på Agent Carter där Peggy Carter , tillsammans 

med Dottie Underwood från samma serie. Fokuset låg på att undersöka hur dessa 

kvinnor blir behandlade i den mansdominerade superhjältefilmen, och om det fanns 

skillnader eller likheter mellan dessa karaktärer och Pepper Potts och Jane Foster.  

Det min analys har låtit mig komma fram till är att Agent Carter framställer kvinnorna 

på ett mer feministisk sätt där Peggy Carter och Dottie Underwood representeras som 

starka kvinnor som inte  behöver fungera som ett kärleksintresse för den manliga 

hjälten. Medan Jane Foster och Pepper Potts drivs av sina arbeten och representerar den 

kvinnliga rollen som den manliga hjältens kärleksintresse.  

Peggy Carter representeras som den starka, modiga kvinnan som använder sin 

kvinnlighet för sitt eget syfte väl medvetet om det förtryck som hennes manliga kollegor 

trycker på henne. Jag skulle själv kalla Peggy Carter en produkt av den tredje vågens 

feminism, just eftersom hon självmedvetet går emot normen hur en kvinna ska vara och 

bete sig i seriens nutid.  
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De beslut hon tar, om att hjälpa Howard Stark och att skapa en egen utredning gör hon 

för på eget bevåg, oavsett vad samhället och männen på hennes arbetsplats säger. 

Hennes drivkraft ligger i henne själv, där hon i sorgen efter att förlorat sin stora kärlek 

försöker fortsätta med sitt liv och göra det hon anser vara rätt. Att hon är kvinna stoppar 

inte Carter och det är det som skapar seriens feministiska synvinkel. Carter som kvinna 

tar mest plats i serien där hon som kvinna blir förtryckt och nedvärderad av sina 

manliga kollegor. Carter använder detta förtryck till sin egen fördel och sin kvinnlighet 

för att nå fram till sina mål. Att hon är kvinna låter henne kunna starta en egen utredning 

där hon hjälper Stark att få tillbaka sina stulna vapen utan att männen på hennes 

arbetsplats märker någonting. I den scen där Carter ber om att få en sjukdag  och 

nämner  att hon har ”kvinnliga bekymmer” märker man på männen hur de blir illa till 

mods och låter henne gå hem. Det faktum att Dooley säger att hon borde gå ut och 

shoppa för att må bättre är en del av hur kvinnan borde bete sig i männens värld och kan 

hänvisas till hur man diskuterade kvinnlighet under den andra vågens feminism, där 

kvinnan blir en projektion av hur männen vill att kvinnan ska vara.  

Peggy Carter passar dock bättre in  på den tredje vågens feminism, där hon själv inte tar 

åt sig av det förtryck som hon möter på sin arbetsplats och samtidigt innehar en roll som 

är uppsatt för  männen. Att hon är agent jobbandes på SSR gör ingenting för hennes 

manliga kollegor, som endast ser på henne som kvinna och behandlar henne som en 

sekreterare. Kvinnligheten blir en fördel, inte endast för Carter utan även för hennes 

fiende, Dottie Underwood.  

Dottie spelar rollen av hur en kvinna ”borde vara under 1940-talet” samtidigt som hon i 

verkligheten jobbar mot Peggy Carter för Leviatan och är uppfostrad till att mörda folk. 

Dotties största fördel är just i det faktum att hon är kvinna och kan bli osynlig från 

männen, någonting som statueras i serien. När hon tar med en barnvagn med in på 

biografen är ett exempel på hur hon använder sin könsroll för att nå fram till sitt mål, 

samtidigt som hon använder sig av sex för att nå fram till Howard Stark. Dottie kan 

hänvisas till en femme fatale som använder sin sexuella attraktion för att nå till sina 

syften.  
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Det som blev intressant när jag påbörjade analysen var hur olikt Peggy Carter 

presenteras från Pepper Potts från Iron man och Jane Foster från Thor. Störst likheter 

finns mellan Carter och Pepper Potts, dock tillsammans med distinkta olikheter. Pepper 

Potts drivs av sitt arbete liksom Carter, men innehar även en kvinnlig ”roll” som hon 

själv är nöjd med. Pepper är Tony Starks sekreterare och blir även representerad som 

hans kärleksintresse. Pepper Potts går även emot den kvinnliga könsrollen som Carter 

står upp för, vilket blir medvetet i den scen som Pepper och Stark dansar. Pepper blir 

orolig för vad andra ska tro eller tycka om henne när hon dansar med sin chef i en 

klänning med öppen rygg. Hennes osäkerhet sätter hennes fysiska attraktion i fokus, 

både till tittaren men även till Tony Stark. Medan Carter bär en klänning som visar 

hennes kurvor och bröst i första avsnittet av Agent Carter står hon upp för det och bär 

den med stolthet för att nå fram till ett syfte. Pepper påvisar en osäkerhet i att bära en 

kvinnlig klänning, vilket även kan hänvisas till den andra vågens feminism där hon på 

ett sätt presenterar den manliga fantasin och medvetet visar upp den med sin osäkerhet.  

Dock går Pepper Potts igenom en utveckling i Iron man från en kvinna som endast 

spelar kärleksintresse för hjälten till hjältens hjälpande hand. I slutet av filmen är det 

Pepper som bidrar till handlingen genom att hjälpa Iron man i hans uppdrag att arbeta 

mot fienden. Detta kan inte sägas om Jane Foster från Thor.  

Jane Foster bidrar ingenting till handlingen i filmen, utan endast porträtterar 

kärleksintresse för den manliga superhjälten.  

Dock finns det en likhet och samtidigt en skillnad som Agent Carter tagit nytta av. 

Pepper Potts och Jane Foster är kvinnor som hjälper männen. Edwin Jarvis är i Agent 

Carter mannen som hjälper en kvinna. Jarvis kan liknas vid dessa två karaktärer då det 

är han som representerar hjältens hjälpande hand. Intressant nog är det en man som 

hjälper Peggy Carter, en kvinna. Den tredje vågens feminism vill nå fram till att 

kvinnlighet inte är en uppsättning endast för kvinnor utan för alla kön.  

Vilket tv-serien Agent Carter här blir ett exempel på. Hjälten kan vara en kvinna. 

Hjälten kan även vara feminism.  

Peggy Carter är min hjälte och för min del går hon emot Mary Magoulicks tes om att 

den sanna kvinnliga hjälten inte finns inom tv. Oavsett hennes kön och oavsett det 
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faktum att hon inte äger några krafter som superhjältar har är hon den sanna 

feministiska hjälten som behövs. Och även om Peggy Carter kategoriseras som kvinna i 

serien är hon trots allt bara människa.  
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