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Sammanfattning 
Michael Moore är en av världens allra mest berömda dokumentärfilmare. Med sin 

personliga stil och sitt tydligt politiska patos har han blivit både hatad och älskad i 

USA. I sin senaste film Sicko, gick han till hård attack mot det amerikanska 

sjukförsäkringssystemet, och propagerade för att USA skulle ta efter de europeiska 

länderna, det vill säga skapa ett system där staten åtminstone i teorin garanterar vård 

för alla. 

 

Den här uppsatsens syfte var att undersöka vad det är som gör Michael Moore så 

kontroversiell. Vi ville se hur filmkritiker bedömde filmen och på vilka grunder.  

 

Vi gjorde därför en kvalitativ innehållsanalys där vi noggrant läste igenom texterna 

för att se hur tendenserna såg ut. Vi läste igenom recensionerna och försökte dela in 

dem i olika kategorier efter vad kritikerna tyckte. Vi läste igenom texterna och genom 

att tolka både vad som stod ordagrant och vad som gick att läsa mellan raderna. 

 

Vi kom fram till att filmens budskap påverkade recensenternas åsikt om filmen i 

mycket hög grad och att de som verkligen gillade filmen inte brydde sig så mycket 

om de ”regler” som finns för dokumentärfilmer. Tendensen var att de som höll med 

Moore (vilket de flesta gjorde) gillade filmen. Den som ogillade filmen mest verkade 

också vara den som tyckte sämst om Moores politiska åsikter. De flesta kritiker infann 

sig dock i ett slags mellanskikt. De gillade filmen och dess budskap, men hade ändå 

vissa invändningar. 
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet kommer vi att redogöra för forskningsområdet. Det inleds 

med en problembakgrund och följs upp med presentation av uppsatsen syfte och dess 

frågeställningar. 

 

1.1 Problembakgrund  

Den 23 mars 2003 står Michael Moore uppe på podiet på The Kodak Theatre i Los 

Angeles och håller ett av filmhistoriens mest kontroversiella tal. Han har precis 

mottagit en Oscar för sin omdiskuterade dokumentärfilm Bowling for Columbine när 

han börjar angripa USA:s president George W Bush för hans krig i Irak. Genast 

dränks salongen i ett sorl som till hälften består av applåder och till hälften av burop.1 

Allt sedan dess är det den här typen av fundamentalt skilda reaktioner som Michael 

Moore framkallar i sitt dokumentärfilmsarbete. Filmen efter Bowling for Columbine, 

den starkt Bushkritiska Fahrenheit 9/11, delar också upp publiken i två läger. Den 

vinner bland annat den prestigefyllda Guldpalmen i Cannes2 och spelar in över 200 

miljoner dollar världen över, något som då gör den till den mest inkomstbringande 

dokumentären genom tiderna.3 Samtidigt beskylls Michael Moore från andra håll för 

att vara en lögnare och av vissa kritiker har han till och med jämförts med nazisternas 

propagandaminister Joseph Goebbels samt Adolf Hitlers egen dokumentärfilmare 

Leni Riefenstahl.4 

Med sin senaste film, Sicko, fortsatte Moore på den inslagna, kontroversiella, vägen. 

Resultatet har blivit såväl en Oscarsnominering5 som svidande kritik från olika håll.6 

                                                
1 Toplin (2006), sid 1 
2 http://www.msnbc.msn.com/id/5039229/ 
3 http://www.boxofficemojo.com/genres/chart/?id=documentary.htm 
4 Toplin, sid 2 
5 http://www.oscar.com/nominees/index?pn=index#10_BestDocumentaryFeatureNominationCategory 
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Syfte 
Syftet med vår uppsats är att undersöka vad det är i Michael Moores 

dokumentärfilmande som gör honom så kontroversiell. För att får svaret på det 

kommer vi undersöka hur hans senaste senaste verk, Sicko, värderades och 

analyserades av filmrecensenterna . Vi kommer även att undersöka om det finns en 

skillnad på kritikermottagandet av Sicko i USA respektive Sverige då filmen till stor 

del behandlar skillnader mellan det amerikanska och europeiska sjukvårdssystemet. 

 
 
 
Frågeställningar 

�  Vad tycker recensenterna är viktigt när de bedömer och analyserar 

Sicko? 

�  Hur ser recensenterna omdöme av Sicko ut, är de positiva eller negativa? 

�  Finns det några skillnader mellan de amerikanska och de svenska 

recensenterna och hur ser de i så fall ut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                       
6 http://online.wsj.com/article/SB118299749082651013.html 
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2. Teori 
I teoridelen kommer vi att redogöra för de teorier kring kulturkritik och 

dokumentärfilm som ligger till grund för analysen vi kommer att genomföra av vårt 

resultat.  

 

2.1 Recensioner 
I Tomas Forsers bok Kritik av kritiken avhandlas Sveriges tidningars 

litteraturrecensioner och kultursidor under 1900-talet. Där skrivs det följaktligen 

mycket om värdering av litteratur, men också om värdering av kultur i allmänhet. 

Eftersom det förekommer generella och sammanfattande diskussioner om 

värderingsproblematiken i kulturkritik så tycker vi att Forsers bok är mycket relevant 

för det vi tänker undersöka. Det ger en överblick över de trender och värderingar som 

kan tänkas styra filmkritkerna. 

 

2.1.1 Bakgrund 

Under 1900-talet omformades begreppet recension till något som innefattar olika 

former av kultur och inte bara litteratur. Ordet recension syftar därför i dag på 

bedömningskonst i allmänhet. Enligt Forser har filmen som massmedium ändå inte 

varit prioriterad på kultursidorna, förutom i enstaka fall.7 

 

Forser skriver också om att det har varit skillnad på ”kultur och kultur” på 

kultursidorna. En viss sorts kultur är så kallad konstkultur och har behandlats med 

annorlunda vinjetter och texttyper, och en viss typ av kultur har mer setts som 

underhållning. Utvecklingen under den senare delen av 1900-talet har varit att de två 

                                                
7 Forser (2002), sid. 23 
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delarna har smält ihop mer och mer. Tendensen har varit att nöjes- och kultursidorna 

först har placerats bredvid varandra för att sedan smälta ihop till en del som innefattar 

båda. Tidningar analyserar nu fler olika sorters kultur på samma villkor och hierarkin 

är inte längre lika beständig eller tydlig. Forser skriver som exempel att en text om 

Tomas Tranströmer inte per automatik får mer utrymme eller bättre fokus än en 

artikel om Lukas Moodyson, Peter Birro eller Britney Spears.8  

 

2.1.2 Värdering 

I början av 1900-talet var realismen den rådande estetiska överideologin. I dag finns 

inte längre någon dominerande överideologi. Tendensen är att man tycker att konst 

och litteratur kan bedömas på olika sätt beroende på var den kommer ifrån, och vilka 

syften den tolkas ha. Det är numer läsarens rätt att tolka ett verk som den vill, 

åtminstone i högre grad än förr.9 

 

I ett kapitel avhandlas värderingsproblematiken i bedömningen av kultur och 

litteratur. Kan ett verk ha ett objektivt värde som går att fastställa? Meningarna bland 

filosofer och estetiker är delade. Traditionellt sett har det funnits två olika skolor. 

Värdeobjektivisterna hävdar att det finns ett värde som går att fastställa medan 

värdesubjektivisterna tycker att den subjektiva upplevelsen av ett verk är det viktiga. 

Värdeobjektivisterna blir ofta kritiserade för att de värden som de grundar sina 

omdömen på är beroende av klass, kön och perspektiv. Kritiken mot 

värdesubjektivisterna är främst att en betraktare kan uppleva ett verk som väldigt 

tilltalande, men att det sedan inte har ett så stort eller viktigt innehåll.10 Forser tar upp 

olika filosofers kontrasterande åsikter. Objektivisten G. E. Moore uttryckte att god 

kvalitet är en icke-naturlig egenskap. Den går enligt honom inte att hitta i naturen men 

den finns ändå som en objektiv existens som man känner intuitivt.11 Filosofen Alfred 

Jules Ayer hävdade dock att den känslan för god kvalitet inte var något annat än ett 

känslointryck.12 

 

                                                
8 Ibid, sid. 24-25 
9 Forser, sid. 85-86 
10 Ibid, sid. 116-117 
11 Ibid, sid 118 
12 Ibid sid. 119 
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Under 1900-talets senare hälft utkristalliserade sig två stora linjer i litteraturkritiken: 

Den mer objektivistiska Nykritiken, och den mer subjektivistiska Reader response-

teorin. Nykritiken menar att den estetiska upplevelsen är konstens mål. De tre centrala 

begreppen var från början unity, complexity och intensity. På senare år har systemet 

blivit mycket mer sofistikerat men eftersom det ändå finns vissa utsatta normer för 

vad som är bra och dåligt klassificeras den som objektivistisk. I Reader response-

teorin är det läsaren som är i centrum. Genom att undersöka flera olika personers 

upplevelser av ett verk sätter man fokus på skilda upplevelser av verk där ingen är den 

sanna.13  

 

Forser konstaterar att litteraturstudier som gjorts har visat att det hela är mycket 

komplext. Han skriver att varje värdering är subjektiv men att den också har sina 

historiska och kulturella skäl.: 

”Värderingarna är ett spel mellan diktverkets svar och våra frågor och det 

är i denna historiskt kulturella interaktion som värdekvaliteter blir 

identifierade och upplevda värden.” 

 

Han skriver också att människor har olika kriterier för sina värderingar för olika 

tillfällen. Ibland söker människor utmaningar, bekräftelser, nytta, nöje och så vidare.14 

 

I kapitlet värderingsproblematiken diskuteras också kritikers syn på nytta kontra 

estetik. Bland nykritiker ansågs formen var det allra högsta. Ett bra verk ska inte 

tjäna, utan följa diktens moral, nämligen formen. De såg ofta ner på ideologin som 

värdekriterium. Detta synsätt användes som försvar mot krav på nytta, politisk 

relevans och korrekta åsikter, genusrättvisa och relativiseringar av etnocentrismens 

perspektiv som under 1900-talets sista kvartssekel fick många förespråkare bland 

akademiker och kritiker. Forser skriver att det nya seklet är ideologikritikens 

återkomst, men att den nu är uppdaterad, och när den är som bäst, innehåller mer 

komplicerade frågor än svar.15  

 

 

                                                
13 Forser, sid 120-121 
14 Ibid, sid 123 
15 Nichols (1991), sid 126 
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2.2 Dokumentärfilm 
För att förstå vad det är som gör Michael Moores filmskapande så populärt, och 

samtidigt så kontroversiellt, är det viktigt att även förstå begreppet dokumentärfilm. 

Då genren är väldigt komplex kommer vi att så tydligt och systematiskt som möjligt 

försöka täcka de olika aspekterna av fenomenet på de kommande sidorna. Trots att det 

under många år bedrivits massvis av forskning inom det filmvetenskapliga fältet har 

den i första hand inriktat sig på spelfilmen. De senaste årtiondena har dock ett antal 

teoretiskt viktiga verk med fokus på dokumentärfilm presenterats och flera av dem har 

en av pionjärerna på området, den San Fransisco-baserade filmprofessorn Bill 

Nichols, stått bakom. En av hans böcker, den banbrytande Representing Reality16, 

förklarar utförligt hur dokumentärer byggs upp på olika plan, såväl rent tekniskt som 

narrativt. Den erbjuder även ett antal riktlinjer för hur en dokumentär bör vara 

strukturerad för att göra anspråk på att vara just en dokumentärfilm. Det är med hjälp 

av dessa begrepp som vi genom filmkritikernas texter om Sicko kommer att analysera 

vad det är som utmärker Michael Moores dokumentära stil och vad det är som får 

honom att vara både så älskad och hatad. 

 

 

2.2.1 Dokumentärfilmen kontra spelfilm 

I inledningen av Representing Reality går Bill Nichols igenom de likheter respektive 

skillnader som föreligger mellan dokumentärgenren och den vanliga spelfilmen.  

 

Först och främst hävdar han att det finns tre element som ter sig olika i 

dokumentärfilmen kontra spelfilmen; den institutionella uppbyggnaden, textstrukturen 

samt tittarens aktivitet och förväntningar. Många hävdar dessutom att det existerar en 

stor skillnad rörandes filmskaparens kontroll över sitt verk eftersom 

dokumentärfilmaren inte kan styra det som filmas. Detta är dock en åsikt som Nichols 

inte alls vill skriva under på. Tvärtom menar han att just det här har fått alltför mycket 

utrymme jämfört med övriga skillnader17. Han menar istället att även en 

dokumentärfilmsregissör har full kontroll över sitt verk. Här får han även medhåll av 

den svenske dokumentärfilmaren Carl Henrik Svenstedt som i sin bok Barnen äter 

frukost förklarar hur en inspelning av en dokumentärfilm kan gå till. 
                                                
16 http://www.cinemaroll.com/Documentary/Documentary-Through-Bill-Nichols-Eyes.105463/1 
17 Nichols, sid.4 
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Svenstedt tycker att på grund av det dokumentära materialets oberäknelighet krävs det 

en sträng stilisering i varje moment för att tittaren ska uppfatta filmen som logisk. 

Han jämför dokumentärfilmarens kontroll med seglaren som måste styra sin båt i 

ständigt samspel med de vindar och strömmar han möter. Han påstår även att om 

dokumentärfilmaren inte hade total kontroll över sitt verk skulle det bli godtyckligt 

och dessutom opportunistiskt.18 

 

Den värld som presenteras för tittaren i spelfilmen fungerar, oavsett hur verklig den 

försöker vara, enbart som metafor för den riktiga världen, medan vi i 

dokumentärfilmen får direkt tillgång till den värld vi lever i. Detta leder till en större 

interaktivitet hos tittaren eftersom den känner sig delaktig i den värld som skildras i 

bild.19  

 

2.2.3 Perspektiv och kommentarer 

Dokumentärfilmen står för en bild som representeras av en individuell eller kollektiv 

synvinkel. Denna representation kan ske på två sätt, via perspektiv eller kommentarer. 

Med perspektiv menas hur något framställs med en viss stil som gör ett underförstått 

argument närvarande. Begreppet perspektiv kan jämföras med begreppet stil inom 

spelfilmen. Kommentarer används för att stärka det underförstådda argument som 

perspektivet redan gett oss. Dessa kommentarer behöver dock inte komma från en 

berättarröst eller från de intervjuade utan kan komma från den retorik filmskaparen 

använder. Alla dokumentärer har ett visst förhållande till sina perspektiv och 

kommentarer och detta kan summeras i fyra olika kategorier.20 

 

Den första är ”graden av kunskap”. Detta innebär hur många källor det är som 

tillhandahåller tittaren med information. Är det en person eller är det flera?21  

Kategori två är ”graden av subjektivitet”.  Inom dokumentärgenren kan vissa fenomen 

vara betydligt mer subjektiva än de verkar vara vid en första anblick. Bill Nichols 

anser att det går att se mönster i valet av de människor och bilder som intervjuas och 

visas upp i bild.  
                                                
18 Svenstedt (1981), sid. 33-34 
19Nichols, sid 109-111 
20 Ibid, sid. 118-119 
21 Ibid, sid. 119 
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”Subjectivity enters into the documentary mainstream via the preference for 
people, or social actors, who can present themselves before a camera with 
minimal self-consciousness and, more importantly, who can inflect actions or 
recountings with a subjective depth of feeling.[…}Priority goes to those 
individuals who can convey a strong sense of personal expressivity that does not 
seem to be produced by or conjured for the camera - even if, in fact, it is.” 

 

Just den här tekniken att noggrant välja lämpliga personer att intervjua är ett av de 

mest frekvent förekommande tecknen på en hög grad av subjektivitet. Även om 

dokumentären rent filmtekniskt och stilistiskt är objektiv så förhöjer färgstarka, i 

motsats till mer alldagliga, individer en känsla av empati hos tittaren.  Även om 

alldagliga karaktärer också kan förekomma är det aldrig på dem som fokus hamnar.22 

 

”Graden av självmedvetenhet”: Detta innebär nivån av hur explicit ett argument eller 

en åsikt presenteras av filmskaparen. De flesta av de dokumentärstilar som vi senare 

kommer att behandla är beroende av att tittaren tydligt kan ta till sig de resonemang 

som regissören vill framföra.23   

 

”Graden av kommunikation”: Det här innebär hur informationsflödet ser ut under 

dokumentärens gång. Precis som när det gäller spelfilm kan man välja att snåla med 

informationen för att på så vis skapa en känsla av spänning. Detta sparande behöver 

förstås inte alltid vara helt självvalt utan kan även bero på att regissören helt enkelt 

inte har lyckats få ihop mer information. Om detta beror på en utomstående kraft som 

till exempel nekar honom/henne en intervju är det vanligt dokumentärfilmaren 

utnyttjar detta genom att visa tittarna hur han hindras i sin jakt på ”sanningen”. Detta 

är dessutom något som bidrar till en ökad realismkänsla.24 

 

  

2.2.3 Retorik 

När det gäller dokumentärgenrens retorik så beskriver Nichols dess betydelse för 

dokumentärfilmen som oerhört stor. Mer eller mindre vilka argument eller åsikter som 

helst kan vinna trovärdighet om de presenterats på ett retoriskt skickligt sätt. 

Tillsammans med det vi redan avhandlat, intervjuer och vittnen, anser Nichols att 

retoriken utgör dokumentärfilmens två beviskategorier. När det gäller de retoriska 
                                                
22 Nichols, sid. 120-122 
23 ibid, sid. 122-123 
24 ibid, sid. 123-125 
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bevisen delar han upp dem i tre olika kategorier; etiska, emotionella och 

demonstrativa.  

 

Det etiska beviset handlar om att få regissören till en dokumentär eller ett 

nyhetsankare att verka såväl etiskt som moraliskt objektiv. Han/hon förkroppsligar det 

lugna och nyktra analyserandet framför känsloladdade utspel.  

 

Emotionella bevis har som huvuduppgift att skapa känslor av empati eller avsky mot 

olika fenomen i dokumentären. Detta kan till exempel göras med hjälp av musik eller 

rörande och skakande historier/bilder. 

 

Demonstrativa bevis går ut på att övertyga publiken om att tesen som drivs i 

dokumentären är den sanna. Detta blir ofta även en prioritet framför bevisens 

trovärdighet. Dess enda uppgift är helt enkelt att stärka ett argument och behöver inte 

ens anspela på att vara sanningsenligt. Eftersom direkta lögner kan skada ett argument 

om de upptäcks så brukar dock de flesta demonstrativa bevis ofta ha någon form av 

sanning i sig .25  

 

2.2.4 Undergenrer 

Händelser kan skildras på flera olika sätt inom dokumentärgenren och Bill Nichols 

har lyckats uttyda fyra huvudinriktningar som han redogör för. De fyra inriktningarna 

är: 

�  Förklarande 

�  Observerande 

�  Interaktiv 

�  Reflexiv26 

 

Den förklarande stilen 

Det mest karaktäristiska draget för den här varianten är att den talar direkt till tittaren 

via en så kallad ”voice of god-röst”. Denna form används till exempel ofta vid 

nyhetsinslag och är traditionellt sett den vanligaste formen av dokumentärfilm.  

                                                
25 Nichols, sid. 134-136 
26 Ibid, sid. 32 
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Den här tekniken betonar intrycket av objektivitet och anses vara den mest trovärdiga 

eftersom dess form sällan ifrågasätts. Tittaren litar helt på rösten som talar och 

bilderna fungerar som extra stöd till det som sägs. Precis som i ett traditionellt 

nyhetsinslag så spelar intervjuerna i den här dokumentärfilmsstilen en bekräftande roll 

av de fakta tittaren redan fått av kommentatorn. De som blir intervjuade har bara en 

roll att fylla, att ge bevis för skaparens argument. Tittaren väntar sig även ofta att 

handlingen kretsar kring ett problem som ska lösas och det är kring detta som 

spänningen byggs upp.27 

 

Den observerande stilen 

Den här formen betonar dokumentärens självständighet från skaparen. I sin renaste 

form förekommer inget kommentatorsspår, ingen pålagd musik och inga intervjuer. 

Skaparen överlämnar all kontroll till det som filmas. När det gäller klippningen har 

den aldrig en effektsökande uppgift utan fungerar istället som en berättande funktion.  

Vanligt är långa tagningar, autentiskt ljud och att samtalen sker mellan de olika 

aktörerna istället för mellan aktör och regissör. Till skillnad från den förklarande 

stilen som skildrar problem och dess lösningar så inriktar sig den observerande mer 

på det vardagliga. 28 

 

Den interaktiva stilen 

Om den observerande stilen förespråkar en total frånvaro av filmskaparen i själva 

filmen så spelar han/hon en väsentligt mer synlig och central roll i den interaktiva 

stilen. Olika former av monologer och dialoger är vanligt förekommande och ofta kan 

en känsla av subjektivitet uppstå. Till skillnad från i den förklarande stilen är den 

”objektiva” berättarrösten inte lika framträdande här. Istället används intervjun som 

den största delgivaren av information i och med att intervjuobjektet används som ett 

instrument för regissören att föra fram sina egna åsikter. 

 

Nichols betonar att den här typen av intervjuer inte kan klassas som ett samtal utan 

snarare som ett på förhand fastställt mål och agenda. Han drar jämförelsen med hur 

talkshows är uppbyggda i form av en programledare vars uppträdande vill förmedla 

intrycket av att han är präglad spontanitet, något som givetvis är helt påklistrat. En 
                                                
27 Nichols, sid 34-37 
28 Ibid, sid 40-42 
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skicklig intervjuare får samtalet att se ut som en dialog, men i själva verket styr 

han/hon vad intervjuobjektet svarar .29 

 

 

 

Den reflexiva stilen 

Medan de föregående stilarna inriktar sig på att behandla ett ämne så är det i den 

reflexiva varianten istället själva representationen som skildras. Det är även den mest 

självmedvetna dokumentärformen när det gäller sin egen struktur, strategi och stil.  

Till skillnad från den interaktiva stilen ställer sig den reflexiva tveksam till att 

använda vittnesutsagor som den primära informationskällan. Den här 

dokumentärstilen väljer att lägga fokus på mötet mellan filmskapare och tittare istället 

för mötet mellan regissör och aktör i filmen.  

Vad som också skiljer den reflexiva dokumentären från övriga stilar är dess 

självkritiska drag. Regissören till dessa verk försöker ofta påminna tittaren om att 

granska vad den ser på ett kritiskt sätt. De reflexiva dokumentärerna betonar också 

problematiken med den cinematiska uppbyggnaden som en representation av 

verkligheten.30  

 

 

2.2.5 Objektivitet 

Det absolut viktigaste för en dokumentär, så till vida den inte är gjord i rent 

propagandasyfte, är dess objektivitet. I Representing realities presenteras tre 

övergripande sätt att definiera objektivitet på. 

 

�  Objektivitet kräver en distansering från det/dem som filmas.  

�  En objektiv syn på en fråga ska vara fri från all form av personliga inslag och 

intressen. 

�  Fakta ska presenteras rättvist så tittaren kan skapa sin egen åsikt angående 

det dokumentären behandlar. 

Den första punkten fokuserar på kamerans roll. Den kan dels representera ett 

teknologiskt verktyg som används för att registrera något som sker, och dels användas 
                                                
29 Ibid, sid. 44-56 
30 Nichols, sid. 60-61 
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för att illustrera en persons synvinkel. Det förstnämnda användningssättet är det 

önskvärda i en dokumentärfilm som strävar efter att uppnå objektivitet. 

 

Punkt två behandlar hanteringen av personliga åsikter. Såväl nyhetsjournalister som 

dokumentärfilmare arbetar under ett regelverk som går ut på total avsaknad av 

subjektivitet i deras inslag eller filmer. Genom att tillämpa en rad givna regler för hur 

något ska filmas inom dessa genrer skapas en yta av objektivitet som ska radera ut 

den institutionella auktoritetens åsikt. 

 

Den avslutande punkten innebär att tittaren ske ges det fria valet att tycka vad han 

eller hon vill om ämnet som behandlas. Även om dokumentärfilmaren kanske har en 

viss agenda och mål med sitt verk, och därför använder en subtil form av övertalning, 

så ska inte konkurrerande åsikter stängas ute.31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 Nichols, sid. 196-198 
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3. Metod 
I kommande kapitel kommer vi att beskriva och argumentera för våra metodval samt 

beskriva vårt tillvägagångssätt. Vi kommer även att behandla begreppen validitet och 

reliabilitet samt beröra de metodproblem vi stött på under uppsatsens gång. 

 

Som vi tidigare redogjort för är syftet med vår uppsats att med hjälp av mottagandet 

av filmen Sicko i USA och Sverige analysera vad det är som gör Michael Moore så 

kontroversiell. 

 

Av praktiska skäl kommer vi inte att kartlägga alla de enskilda åskådarnas åsikter om, 

och analyser av, filmen utan istället inrikta oss på mottagandet i medievärlden i form 

av tidningsrecensioner. Anledningarna till att vi valt att undersöka just recensioner 

beror på att det är dessa åsikter i samhället som anses ha stört auktoritet på just det 

specifika området. Som undersökningsmetod har vi valt att göra en kvalitativ 

innehållsanalys och anledningarna till det är flera. Då vi eftersträvar att förstå och 

tolka texterna krävs ett mer avancerat undersökningsinstrument än att till exempel 

bara räkna hur ofta en åsikt eller ett omdöme nämns, något man hade kunnat göra med 

hjälp av en kvantitativ innehållsanalys.32 Då vi även tycker att vissa passager i 

texterna är viktigare än andra att lägga fokus på lämpar sig den kvalitativa metoden 

bäst.33 Det finns inget facit för hur en kvalitativ innehållsanalys ska se ut men fokus 

bör ligga på en rad specifika områden/teman som besvarar undersökningens 

frågeställningar. En anledning till att klara teman är av stor vikt för att 

undersökningen ska uppfattas som relevant är att man på så sätt ger de som läser 

texten en möjlighet att förstå hur undersökaren tolkat sitt material.34 

 

                                                
32 Bergström & Boréus (2005), sid. 44 
33 Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wägnerud Lena (2001), sid. 233 
34 Larsson (2005), sid.107 
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Då vi inte lyckats finna ett färdigt kodschema för undersökningen vi ska genomföra 

valde vi i stället att använda oss av en analysmetod som kan liknas vid att bygga 

underifrån. Med det menas att vi arbetade oss fram till egna frågeställningar till 

texterna genom att simma i vårt material, tidningsrecensionerna, för att på så vis hitta 

återkommande och/eller relevanta åsikter om Michael Moores dokumentära stil i 

Sicko med våra teoretiska utgångspunkter som bakgrund.35 

 

3.1 Urval 

Som vi initialt nämnde i det här kapitlet kommer vårt analysmaterial att bestå av 

tidningsrecensioner från Sverige och USA. Då ett totalurval, speciellt när det gäller de 

amerikanska tidningarna, skulle vara alltför omfattande valde vi att använda oss av 

texter från åtta tidningar i varje land. Antalet kan givetvis alltid diskuteras och det är 

möjligt att man med fördel hade kunnat titta på en större mängd tidningar. Vi gjorde 

dock bedömningen att med tanke på tidsramen för undersökningen var det bättre att 

dra ner en aning på antalet och på så vis ge oss extra tid för närläsning av varje text. 

Då amerikanska tidningars kopplingar till politiska partier och politiska värdegrunder 

är något mindre utkristalliserade än de svenska motsvarigheterna36 har vi valt att göra 

ett urval baserat på de upplagemässigt största dagstidningar i USA respektive Sverige. 

Tidningarna som kommer att vara representerade i vår undersökning är: 

 

Svenska tidningar 
1. Aftonbladet 

2. Dagens Nyheter 

3. Dalarnas Tidningar 

4. Expressen 

5. Göteborgsposten 

6. Helsingborgs Dagblad 

7. Svenska Dagbladet 

8. Sydsvenska Dagbladet37  

 

                                                
35 Klasson (1990), sid. 25 
36 Susan Holmberg, forskare och lärare i politisk kommunikation på Mittuniversitet, november 2008, 
muntlig källa 
37 http://www.tu.se/document/Svensk_dagspress_2008.pdf 
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Amerikanska tidningar 
1. Chicago Tribune 

2. Los Angeles Times 

3. New York Daily News 

4. New York Post 

5. New York Times 

6. Philadelphia Inquirer 

7. USA Today 

8. Washington Post38   

 

 

3.2 Tillvägagångssätt 

Efter att ha gjort vårt tidningsurval började vi med att vi läsa texterna noggrant flera 

gånger var och en för sig. Därefter diskuterade vi våra intryck och sammanställde de 

åsikter, redogörelser och omdöme som vi tyckte var intressanta för vår uppsats. Ur 

detta skapade vi en frågemall som vi skulle använda oss av för att undersöka de 

utmärkande dragen för hur Sicko mottogs utifrån våra grundläggande frågeställningar. 

Vi skapade sedan en analysmall för att kunna analysera de olika kategorierna utifrån 

de teorier vi skrivit. Efter detta började vi återigen att läsa våra texter, såväl 

individuellt som tillsammans, för att fastställa de olika kategorier vi sedan skulle dela 

in texterna i. Vi valde att dela in recensionerna i tre olika underkategorier: De 

positiva, de negativa och de mitt emellan. Att vi delade in dem i just de kategorierna 

berodde på att vi ville få en bra överblick, för att sedan se om recensenternas 

eventuella politiska åskådningar och deras attityd till dokumentärfilmer i allmänhet, 

påverkade omdömet av filmen. Sedan bedömde vi de olika kategorierna utifrån 

frågemallen som vi skapat. Därefter analyserade vi dem med hjälp av analysmallen. 

Mer utförlig information om detta finns i bilagedelen. 

 

När vi i vår resultat- och analysdel citerar, eller refererar till, tidningarna kommer vi 

inte att använda oss av noter. I stället kommer vi första gången en text refereras till att 

nämna kritikerns namn och tidningen han eller hon representerar. Därefter används 

bara namnet på kritikern som referens. 

                                                
38 http://www.burrellesluce.com/top100/2008_Top_100List.pdf 
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3.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet delas in i två delar, den interna validiteten samt den externa validiteten. Med 

intern validitet menas om forskaren verkligen undersöker det han/hon påstår sig göra. 

Med extern validitet menas hur pass generaliserbart undersökningens resultat är.39 

Med reliabilitet menas att undersökningen är tillförlitlig och att mätningarna man 

gjort är felfritt utförda. Det innebär alltså att en annan forskare ska kunna göra samma 

undersökning och komma fram till samma resultat, även kallat intersubjektivitet.40  

Eftersom vi gjort en kvalitativ studie är dock dessa begrepp inte helt oproblematiska. 

Detta beror på att de har sina rötter i kvantitativa studier där reproducerbarhet och 

intersubjektivitet är två viktiga fenomen att ta hänsyn till. När man däremot gör en 

kvalitativ studie blir man själv ett forskningsinstrument.41 

 

En avgörande faktor för validiteten i en kvalitativ undersökning är att läsaren tydligt 

förstår hur undersökningen är gjord. 42  

Därför har vi arbetat systematiskt och noggrant och hela tiden strävat efter att vara så 

tydliga som möjligt i våra beskrivningar och analyser. Frågorna vi ställt till de texter 

vi analyserat presenteras i vår resultat- och analysmodell i bilaga 1. 

 

3.4 Metodproblem 

Då undersökningen vi gjort är kvalitativ har vi aktivt valt att inte ha ett alltför stelt och 

strikt kodschema. Detta kan givetvis uppfattas som ett problem men vi tycker att den 

typen av studie vi gjort, där viktiga åsikter kan ligga dolda i till exempel ironi eller en 

övergripande ton i texten, hämmas av ett kodschema utan flexibilitet. När det gäller 

urvalet av de amerikanska tidningarna fick vi göra ett visst avkall på målet att 

använda oss av de åtta största tidningarna då The Wall Street Journal, i alla fall enligt 

våra undersökningar i form av internetsökning och mejl till tidningen i fråga, inte 
                                                
39 Esaisson, 2007, sid 64 
40 Esaisson, 2007, sid. 61 
41 Östbye, Knapskog, Hellan & Larsen (2004), sid. 124 
42 Larsson, sid.117 
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publicerat någon recension av filmen. Vi gjorde även misstaget att inkludera The 

Philadelphia Inquirer som reservtidning i stället för The Houston Chronicle. Detta 

berodde på att den källa vi först använde oss av för upplagesiffror bara angett 

tidningens söndagsupplaga.  

 
 
4. Resultat/Analys 
I detta kapitel kommer vi först att göra en kort bakgrundbeskrivning av Michael 

Moore samt Sicko. Därefter presenteras de resultat vi kommit fram till genom den 

kvalitativa textanalysen av tidningsrecensionerna. I anslutning till varje 

resultatkategori kommer det även att finnas en analys kopplad till de teoretiska 

utgångspunkterna. 

 

4.1 Bakgrund Michael Moore 

Michael Moore föddes i Davison, Michigan, en förort till Flint, där General Motors 

(där både Michaels pappa och farfar arbetade) hade en av sina största 

produktionsfabriker. Familjen, som var irländsk-katolsk, satte Michael i en 

församlingsskola tills han var 14 år då han blev förflyttad till Davison High School. 

Där började han utveckla ett intresse för politik och vann också ett miljöpris som 

scout när han gjorde ett arbete som illustrerade de miljöföroreningar som hade drabbat 

staden Flint på grund av General Motors. När han blev arton år och röstmyndig drev 

han igång en kampanj för att bli invald i skolstyrelsen och 1972 blev han en av de 

yngsta genom tiderna i USA att bli invald som statlig ämbetsman. Under tiden började 

han studera på University of Michigan, Flint, men hoppade av efter tag för att ägna 

sig åt aktivism och påbörjade en karriär som journalist hos The Flint Voice som kom 

ut två gånger i månaden. Efter några år blev Moore redaktör för tidningen och den 

genomgick flera förändringar. Den ändrade sitt namn till The Michigan Voice och 

blev en av de mest respekterade alternativa politiska tidningarna i USA.43 

 

Ryktet om Moore spred sig och 1986 fick han jobb hos Mother Jones Magazine, en 

framstående vänsterinriktad tidning i San Fransisco. Redan efter några månader på 

redaktionen kom han dock i dispyt med några av kollegorna och blev sedermera även 

                                                
43 Toplin, sid 18 
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sparkad efter att han vägrat ge en artikel, som var kritisk mot de vänsterorienterade 

Sandanistrebellerna i Nicaragua, sitt stöd. 

En deprimerad Moore återvände till sin hemstad och efter ett tag där föddes idén att 

börja arbeta på en dokumentär om hur Flint hade påverkats av General Motors 

nedläggningar i form av massarbetslöshet och allmän misär. Filmen fick namnet 

Roger & Me och namnet anspelar på General Motors VD Roger Smith som Moore 

genom hela filmen försöker få en intervju med utan att lyckas. Under promotion-

turnén för Roger & Me förklarade Moore att traditionella nyhetsinslag och 

traditionella dokumentärer var tråkiga och åstadkom alldeles för lite reaktioner hos 

tittaren. ”Vi behöver fler dokumentärer gjorda av människor som hatar 

dokumentärer” konstaterade Moore som visste vad han ville åstadkomma i sin roll 

som dokumentärfilmare. 

”Jag vill att människor ska bli arga. Jag vill att de ska agera. Filmen ska inte lämna 

folk i ett tillstånd av hopplöshet, för hopplöshet är paralyserande” ansåg Michael 

Moore som istället ville framkalla ilska hos tittaren. Det var enligt honom den känsla 

som fungerar bäst för att väcka kravet på förändringar i samhället.44 

 
 

4.2 Sicko  - synopsis 

I Sicko drivs tesen att runt 50 miljoner amerikaner antingen helt saknar 

sjukvårdsförsäkring eller på ett eller annat sätt lurats av sina försäkringsbolag. 

Michael Moore träffar och intervjuar människor som trodde att de var skyddade av sin 

försäkring men trots det nekades vård när de behövde det. Tittaren får även möta före 

detta anställda på diverse försäkringsbolag som vittnar om hur de av 

företagsledningen lockades med bonusar om de på något sätt lyckades kringgå 

företagets ansvar att betala en kunds läkemedelskostnader. Avsaknaden av statligt 

finansierad sjukvård menar Moore har sina rötter i att det på 60-talet 

sammankopplades med USA:s värsta skräck, kommunismen. För att visa upp att 

statlig sjukvård inte på något sätt behöver innebära sträng socialism reser Moore till 

Europa för en rad intervjuer med läkare, samt vanliga medborgare, i Storbritannien 

och Frankrike. Bilden dessa samtal ger är entydig, alla är väldigt nöjda med sina 

respektive länders sjukvårdsystem. Han träffar även en amerikansk kvinna, numera 

bosatt i England, som även hon är lyrisk över den brittiska sjukvården. Politikern 
                                                
44 Toplin, sid 19-20 
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Tony Benn förklarar sedan för Moore att det skulle bli revolution i landet om den 

statliga sjukvården upplöstes och det amerikanska systemet infördes. 

Efter detta åker Michael Moore hem till USA igen och genom intervjuer avslöjar han 

att många av de arbetare som jobbade på katastrofplatsen efter 9/11-attackerna i New 

York City 2001 nekades statligt finansierad medicin för de besvär man ådragit sig 

genom sitt arbete. Som ett resultat av detta har flera av dem utvecklat allvarliga 

lungsjukdomar och posttraumatiska stressyndrom, något deras ekonomi inte tillåter att 

de köper läkemedel för. För att visa det bisarra i det amerikanska systemet tar Moore 

först med sig en grupp sjuka 9/11-hjälparbetare i båt till Guantánamobasen där han 

via megafon kräver att de, liksom fångarna på basen, förtjänar gratis sjukvård. Efter 

att ha jagats bort av myndigheterna åker Michael Moore och hans grupp istället vidare 

till USA:s eviga fiende, Fidel Castros Kuba. Där erbjuds de sjuka hjälparbetarna gratis 

behandling och billiga mediciner och innan de åker hem blir de även hyllade av den 

lokala brandkåren i Havanna.  

Som avslutning talar Michael Moore direkt till sin publik och uppmanar folk att tänka 

på att det viktigaste är att ta hand om varandra, oavsett olikheter. 

 
 
4.3 De mest positiva 

I båda länderna finns kritiker som hyllar Sicko. I Sverige gav Maaret Koskinen på 

Dagens Nyheter och Åsa Johansson på Dalarnas Tidningar toppbetyg, fem av fem. I 

USA var det också två recensenter som också gillade filmen väldigt skarpt. Carrie 

Rickey på The Philadelphia Inquirer gav betyget 3,5 av fyra och Kenneth Turan på 

The Los Angeles Times hyllar Michael Moores filmgrepp och uppsåt i väldigt positiva 

ordalag.  

 

Maaret Koskinen börjar sin recension såhär: 

Michael Moore en ”filmisk manipulatör”? ”Ett propagandistiskt snille”? Well, geeez, 

säg mig något mer jag redan visste – och fullständigt ger blanka sjutton i. 

Michael Moore gör en speciell typ av dokumentärer. Han strävar efter att förändra. 

Och de som gillar filmen allra mest döljer inte sin beundran för Moores patos. När 

Maaret Koskinen skriver om Moores image som filmmakare tycker hon inte att det 

gör något att han är en filmisk manipulatör. Hon resonerar runt dokumentärfilmens 

mål:  
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”För var står att dokumentärfilmen skulle vara opartisk? Visserligen väcker 

ordet ”dokument” associationer till fakta och fastställbara sanningar, men då 

glömmer man verbet ”docere”, det vill säga undervisa. Något som bekant redan 

de gamla grekerna visste en del om: att trovärdighet är en effekt av retorik – 

konsten att övertyga.” 

 

Carrie Rickey beskriver filmen som en bön. Hon ser det som att Moores mål med den 

här filmen är att verkligen förändra. Moore vill revolutionera sjukvården i USA, det 

står helt klart för kritikerna, och de håller med Michael Moore i sak. 

 

Bilden av Moore som en provokatör är tydlig. Han ses som en antagonist mot den 

amerikanska högern. Carrie Rickey kallar honom för professional provocateur och 

Kenneth Turan kallar honom disturber of peace. Kritikerna menar att han tonat ner 

sina angrepp Kenneth Turan: 

“For one thing, Michael the Confronter, the man who relished face-to-face 

encounters with the rich and powerful, is no longer in evidence. “I wasn’t in the 

mood to do that, it was not where my head has been at,” the director said at his 

Cannes news conference. “I became tired of yelling and screaming, not getting 

anywhere.”” 

 

Moores förmåga hyllas också. Kenneth Turan är särskilt lyrisk över Moores 

begåvning: 

“One of Moore’s gifts, however, is the ability to go over familiar territory in his 

own unmistakable way, to turn dry policy issues into powerful emotional 

appeals. A tireless researcher (undoubtedly backed by hard a hard working 

staff) and a master of anecdotal evidence, Moore knows if he did it like everyone 

else, no one would be listening.” 

Han har lagt märke till Moores skicklighet i att kunna hantera situationer: 

Moore also has a gift for intuitively understanding how to orchestrate the situations 

reality provides. 

Just denna poäng är en av de återkommande. Moore får folk att lyssna genom att 

beröra dem. Han använder sig av konkreta exempel och många jämförelser som både 

är lätta att förstå och enkla att relatera till rent känslomässigt. Maaret Koskinen 

skriver: 
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”DET KAN hända att en fiktionsfilm som ” The insider” om tobaksindustrin och 

med en hypad Al Pacino som mediedynamo är sexigare än en överviktig Michael 

Moore som traskar omkring i sjukvårdsträsket. 

 

Men ingen, säger ingen, har just hans säregna mix av intelligens, humor och 

ursinne. Och ”Sicko” är den perfekta mixen, en välbehövlig saogstund för 

vuxna, vid en lägereld i helvetet: skratt och skräck, värme och kalla kårar, allt 

på en och samma gång.” 

 

Det är tydligt att humorn anses vara ett kännetecken för Moore. Åsa Johansson ser det 

som en av Moores största styrkor: 

”Michael Moore är en mästare på att blanda in alla tänkbara fördomar om just 

till exempel staten och göra dem till sina. Det blir skojigt mitt i det bistra otäcka, 

i en typisk Moore-kombination.” 

 

Konkreta exempel såsom jämförelser, öden, och upptåg som berör är som sagt ett 

återkommande tema. Det uppenbart mest kontroversiella partiet i Sicko är Kubadelen. 

Carrie Rickey, som ändå får ses som den minst ”lyriska” i den här kategorin, tycker 

att det ibland blir en svaghet när Moore tar i för mycket, även om hon gillar det 

grunden: 

“Though Moore indulges in acts of politcal theater that are self-sabotaging, for 

the most part Sicko pointedly contrasts through the for-profit system bleeding 

Americans to death with the socialized systems of other countries.” 

 

Kenneth Turan tycker att Moore har lyckats bra. Han förklarar mycket av det som 

händer och skriver citat av Moore som sägs för att tydligt visa Moores poäng med det 

han gör. Han nämner även Kuba tillsammans med de europeiska länderna och Kanada 

när han diskuterar sjukvård, vilket vi tolkar som att han tagit till sig och tycker om 

Moores budskap. 

De svenska recensenterna hyllar upptåget. Åsa Johansson raljerar över amerikaners 

syn på Kuba: 

”Först här, på ”kommunist-ön” får de i likhet med Guantánamofångarna, 

den omvårdnad de behöver – gratis förstås. Den här incidenten hamnade 

naturligtvis på det amerikanska finansdepartementets bord och blev en 

rättssak. Så fungerar dokumentärfilmlansering när den är som bäst.” 



 25 

 

Maaret Koskinen är också mycket positiv: 

”Vad sedan gäller det kritiserade tilltaget att ta med skadade frivilligarbetare 

från den 11 september som vägrats vård i USA till Kuba är det i vilket fall 

knappast ”opatriotiskt”. Sällan har väl en amerikan så uppenbarligen agerat 

utifrån en hängiven kärlek till sitt land som Moore. Hans fråga är i vilket fall 

lika rimlig som uppfordrande: kan man bedöma ett samhälle efter hur de 

behandlar sina hjältar?” 

 

Speciellt de svenska kritikerna förbluffas över det rådande sjukvårdssystemet i USA. 

Merparten av Åsa Johanssons recension handlar om allt det dåliga med den 

amerikanska sjukvården som presenteras i filmen. Hon avslutar sin recension med att 

skriva att budskapet är enkelt – alla borde ha rätt till sjukvård. Det är snyggt jobbat. 

Maaret Koskinen är ännu skarpare och hårdare mot det amerikanska systemet. Hon 

kallar det för hydra. Det är tydligt att hon känner engagemang för frågan och att det är 

viktigt för hennes sätt att tolka och bedöma filmen. Hon tycker att de exempel som 

Moore visar upp överbevisar motståndarna till hans tes: 

”De individuella ödena ges stadga genom Moores envist institutionella 

perspektiv. Här finns till exempel intervjun med en försäkringsanställd som 

berättar hur hon tvingades ge avslag utifrån en på förhand fastslagen 

procentsats för att få bonus. Och här finns läkaren som erkänner att han synade 

fallen som om det gällde ett mordfall men själv knappast var bättre. ”Dödade 

jag någon? Hell Yes.Det är som att kika in i en exotisk, fullständigt främmande 

djungel, där Moore likt en härförare slår sig fram genom terrängen med en 

machete av skarpslipade frågor.” 

 

Carrie Rickey berättar ganska neutralt det som Moore berättar om. Hon är lugn och 

metodisk när hon går igenom filmen. Hon avslutar med följande stycke: 

“Would Americans agree to assign a third of their income for the guarantee of 

universal health care? In this run-up to the 2008 election, it’s an important 

question. I’m grateful that Moore has guaranteed it a prominent place in the 

national debate.” 

 

Vad det gäller jämförelser och fakta är de amerikanska recensenterna lite mer kritiska, 

även om det gillar Moores huvudpoäng. Som tidigare nämnt har Maaret Koskinen 
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inget emot att Moore inte prioriterar att var opartisk i sin faktahantering. Kenneth 

Turan skriver såhär: 

“Obviously , Moore is being selective about the situations he shows us, but his 

point – that there is another side to this contentious issue than the one we usually 

hear – is difficult to ignore.” 

Carrie Rickeys kommenterar av Moores presentation av Europa har också en liten 

invändning: 

“Admittedly, Moore shows only the upside of the English and French systems. A 

downside: Taxpayers contribute 27 percent and 42 percent, respectively, of their 

annual incomes for coverage, which Moore conveniently neglects to mention.” 

 

Sammanfattningsvis tycker vi att det är tydligt att alla recensenterna tycker mycket 

om filmen för att de tycker att den har ett innehåll som är viktigt för samhället. Alla 

tycks vara för en förändring av sjukvårdssystemet och de tycker att både Moore och 

hans tekniker är ypperliga. Om vi tolkar deras politiska ståndpunkter efter texterna 

tror vi inte att någon av dem sympatiserar med den amerikanska högern. 

 

Analys 
Om vi börjar titta lite närmare på de begrepp Bill Nichols använder sig av så verkar 

dessa recensenter inte det minsta besvärade av att graden av subjektivitet, (hur 

filmaren sållat i sitt intervjumaterial) samt ”graden av självmedvetenhet” (hur explicit 

ett argument eller åsikt förs fram), är skyhög. Tvärtom så säger till exempel Kenneth 

Turan att även om han är medveten om att Moore är selektiv i situationerna han visar 

upp för publiken så ser han inte det som ett problem eftersom ändamålen helgar 

medlen. När det gäller retoriken så är Sicko enligt recensionerna sprängfylld med det 

som Nichols kallar för emotionella samt demonstrativa bevis. Detta är också något 

som verkar tilltala många av recensenterna. Turan skriver rakt ut om alla starka 

emotionella scener och Maaret Koskinen blir till exempel berörd av intervjun med 

läkaren som inför kameran erkänner att han bidragit till människors död. Exakt den 

reaktion som en filmare som använder sig av emotionella bevis vill åstadkomma. De 

demonstrativa bevisen, i det här fallet  att det europeiska sjukvårdssystemet är vida 

överlägset det amerikanska, fungerar också väl. Det är svårt att tänka sig att någon av 

dessa recensenter på allvar tror att sjukvården i Europa är exakt så fläckfri som Moore 

försöker göra gällande. Men då det är förmågan att på ett eller annat sätt övertyga sin 
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publik om något, och inte trovärdigheten i de aktuella bevisen, som är det viktiga när 

man arbetar med demonstrativa bevis så lyckas bevisligen Moore ypperligt. 

Det som dock verkar vara den främsta orsaken till Michael Moores framgångar och 

popularitet i vissa kretsar är sättet han skildrar händelser i sina dokumentärfilmer. 

Enligt Nichols kategoriseringar är han så långt ifrån den ”observerande” filmaren man 

kan komma. Istället tillhör han det Nichols kallar för den ”interaktiva” skolan. Det 

innebär bland annat att han tar mycket plats själv, såväl genom monologer som att 

spela en stor roll vid intervjuerna. Flera av recensenterna framhåller Moores humor 

som en stor behållning medan andra pekar på hans förmåga att provocera makten som 

en av största tillgångar. Ett annat utmärkande drag för den interaktiva varianten av 

dokumentärfilmer är att intervjuerna fungerar som den viktigaste delgivaren av 

information och att intervjuobjekten på så vis fungerar som instrument för 

filmskaparen att föra fram sina egna åsikter. Scenerna med de amerikanska 

hjälparbetarnas som tvingas till Kuba för att få sin medicin är exempel på ett sådant 

grepp. ”Så fungerar dokumentärfilmlansering när den är som bäst” som Åsa 

Johansson uttryckte det. 

 

Om man analyserar denna kategori utifrån de resonemang som för i Forsers bok, så är 

det tydligt att kritikerna inte går in med en värdeobjektivistisk syn på Sicko. Självklart 

går det att filosofera hur länge som helst runt dessa begrepp, men vi betraktar kritiker 

som betraktar dokumentärfilmens form som närmre värdeobjektivismen. Till exempel 

Maaret Koskinen avfärdar rådande normer om hur dokumentärfilm ska vara. Hon 

tycker mycket väl att Sicko kan vara en dokumentärfilm och ändå vara partisk. Hon 

tar sig rätten att tolka verket som hon vill. Tydligt är också i recensionen att det ämne 

som Moore tar upp är något som engagerar henne, och hans åsikter om ämnet håller 

hon med om, vilket mycket uppenbart får henne att sätta ett mycket högt betyg. 

Samma sak gäller de andra. De ser filmen som mycket nyttig, men de tycker att 

filmen är rolig och berörande också. Kenneth Turan är kanske den av alla kritikerna i 

hela undersökningen som hyllar Michael Moore och hans tekniker allra mest. Men det 

är ändå tydligt att alla fyra recensenterna ser en förändring i samhället framför sig när 

de skriver recensionerna. Detta tycker vi visar att teorin om att ideologikritiken har 

blivit starkare på senare år. För stora slutsatser kan man dock inte dra eftersom det 

trots allt är en politisk film. 
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4.4 De negativa 

Två av de amerikanska kritikerna är negativa till Sicko som helhet.. New York Posts 

Kyle Smith avskyr filmen, Washington Posts Stephen Hunter tycker snarare att den är 

bristfällig än genomusel. 

Kyle Smith ger filmen betyget ett av fyra, Stephen Hunter ger inget sifferbetyg men 

uttrycker bland annat tydligt Moore verkligen måste skärpa sig. Ingen av de svenska 

recensenterna är i närheten så negativ som dessa två. 

 

Stephen Hunter börjar sin recension som följer: 

“Ladies and gentlemen, I think we can agree on two things: The American 

health-care system is busted and Michael Moore is not the guy to fix it. 

 

His “Sicko,” an investigation and indictment of that system, which is choking on 

paperwork, greed, bad policy and countervailing goals, turns out to be a fuzzy, 

toothless collection of anecdotes, a few stunts, and a bromide-rich conclusion.” 

 

Kyle Smith inleder med att ironisera över Moores budskap: 

“MICHAEL Moore’s latest documentary, ”Sicko,” is an urgent bipartisan plea. 

Liberals and conservatives, Democrats and Republicans, Yankees and Red Sox 

can surely all agree, says Moore, that our health-care system ought to be run by 

Fidel Castro.” 

 

Till skillnad från de “lyriska” recensionerna diskuteras inte bilden av Moore som 

provokatör. Här provocerar Moore kritikerna istället. Att Michael Moore vill förändra 

råder det inget tvivel om. Kritikerna ser snarast filmen som en argumentation för 

förändring. De uttrycker tydligt sitt missnöje över Michael Moores sätt att göra 

dokumentären, framförallt de metoder han använder sig av. De tycker inte att Michael 

Moore ska syssla med sjukvårdsfrågan överhuvudtaget. Kyle Smith skriver som följer 

i sitt andra stycke: 
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“The silliness of Moore’s oeuvre is so self-evident that being able to spot it is not 

being liberal or conservative, either; it’s a basic intelligence test, like the ability 

to match square peg with square hole. His documentaries are political slapstick 

that could have been made by third Farrelly brother or a fourth Stooge.” 

 

Stephen Hunter tycker att Moores dokumentärstil är förenklande. Han anser att Moore 

borde intervjua doktorer, sjuksköterskor och administratörer, inte bara offren. Moores 

undersökning är enligt honom mycket bristfällig: 

“Thus we get a bottom-up, not a top down or a full-frontal view of the creaking 

system. The film progresses from anecdote to anecdote along predictable lines: 

American health coverage = BAD, European health coverage = GOOD. He 

leaves out the boring parts, forgetting that as far as policy-intense health-care 

issues are concerned, the only things that matters are the boring parts.” 

 

Stephen Hunter skriver annars att anekdoterna är det han gillar mest med filmen. Han 

tycker att de berör, och han tycker att Moore visar en empathetic gift när han talar 

med de människor som farit illa på grund av sjukvårdssystemet. Kyle Smith skriver 

ingenting positivt om filmen överhuvudtaget. 

 

Moores båtfärd till Guantanamo Bay och Kuba är det upptåg som kritikerna kritiserar 

allra mest. Kyle Smith är inte nådig när han angriper Moores tilltag. Han observerar 

att det finns extremt många män i vita rockar runt de amerikanska patienterna och 

skämtar om att Moore verkar ha blivit hjälpt att skriva scenen av både Groucho och 

Karl Marx. Han tycker inte att Moore skulle ha gjort som han gjorde: 

“I expected Moore to protect himself with a thin coat of disclaimer, just a line to 

say, ”Look, I know Cuba is actually a Caribbean Alcatraz where nobody´s 

gotten a new car since Fredo betrayed Michael, but I’m just using this as an 

extreme example for ironic purposes.” Instead, his irony runs the other way: He 

plays scare music over an image of Castro and expects you to giggle along. 

Cuban health care, Moore declares, is among the best in the world. Actually, 

Cuba is short on everything from clean drinking water and aspirin and on up.” 

 

Han skriver sedan att Moore försöker verka neutral, något han inte tycker Moore 

lyckas speciellt bra med: 

… the man can no more hide his marxism than his belly. 
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Även om Kyle Smith skämtar är det tydligt att han verkligen ogillar Michael Moores 

politiska åsikter. Han förknippar honom också med marxism, något som är en mycket 

negativ term i hans ordbok: 

“The film doesn’t open until June 29, but already has been leaked on the 

Internet, free, with Moore’s blessing. The central pleasure offered by Marxism is 

observing the way it is programmed to destroy itself.” 

 

Stephen Hunter ser med en viss cynism på Kubas mottagande av de sjuka 

hjälparbetarna: 

“What was the name of that facility? Oh, yeah, Potemkin Village Clinic for 

Abused Heroes of Fascist America. That’s my little joke; the point is, what 

assurance is there that this care wasn’t staged entirely for Moore’s friendly 

cameras by the not-dumb apparatchiks of Cuba’s excellent intelligence and 

propaganda service.”  

 

Kyle Smith tycker inte att USA:s sjukvårdssystem är perfekt, men han hänvisar till att 

det inte är det i andra länder. De fakta Moore presenterar för sin åsikt, argumenterar 

Kyle Smith emot. Bilden Moore ger av Europa är Smith inte alls nöjd med: 

“In a poll, 85 percent of the french said their country is heading in the wrong 

direction. Right direction? Nine percent. In France in 2003, 15,000 most elderly 

hospital patients died in an august heatwave – because hospitals lack air 

conditioning and doctors (who, like everyone in France, sometimes go on strike) 

were on vacation.” 

 

Moores hyllning av Storbritannien motsätter han sig också: 

“Moore marvels at the free health care in Britain, but he knows the Brits have a 

two-tier health system: The smart set carries private insurance, which Moore 

wants to outlaw in the United States. The cliché in London is that the well-shod 

go to the same doctor as the suckers on the National Health Service. The 

difference is that private clients get treated right away, while the NHS losers 

wait two years to get their strep throat looked at.” 

Stephen Hunter är inte heller nöjd med Moores jämförelser och ifrågasätter honom. 

“France and United Kingdom each has a population of around 60 million, a fifth 

of America’s 300 million. It is easier to administer a program so much smaller? 
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I don’t know, but I’m not investigating health care; he is, he should and he 

doesn’t.” 

 

Kyle Smith är dock som sagt mycket mer negativ mot Moore än Stephen Hunter. 

Hunter tycker egentligen mest att Moore förenklar. Han skriver inte så mycket illa om 

Moore utan skriver uttryckligen att han tycker att Moore är en rolig kille. Han anser 

att man måste göra sjukvårdssystemet rättvisare, men han vill definitivt inte se Moore 

är inblandad något mer i processen. Han påpekar också att ingenting är gratis och att 

allting måste finansieras på något vis. 

 

Som tidigare nämnt har Kyle Smith ingenting positivt att säga om Moore, som han 

kallar authoritarian buffoon, eller filmen. Han ser filmen som en lögnaktig smörja 

som är uppenbart kommunistisk. Han är absolut inte för socialized health-care men 

uttrycker heller ingen vurm för det amerikanska systemet. Han kan mycket väl vara 

den av alla kritiker som ligger längst till höger på den politiska skalan, åtminstone vad 

det gäller sjukvårdsfrågan. Och som många andra mer konservativa provoceras han av 

Moore. 

 

Stephen Hunter är mycket mer neutral. Han visar inte riktigt sina politiska färger, han 

anser att något måste göras med sjukvårdssystemet, men han vill inte man fattar några 

snabba drastiska beslut. 

 

Analys 

Förutom personangrepp och allmänt förlöjligande av Moore, som framför allt Kyle 

Smith använder sig av, är det intressant att se att det som anhängarna till Moore 

uppskattar mest, det vill säga hans förmåga att ta stor plats och föra fram åsikter med 

hjälp av människorna han intervjuar, är ett stort irritationsmoment för hans kritiker. 

Detta syns tydligt i deras omdöme av scenerna vid Guantánamobasen samt på Kuba. 

Det som dock går i en röd tråd genom hela kritiken av Sicko är hur Michael Moore 

hanterar begreppet objektivitet. Enligt Bill Nichols är det viktigaste som finns när det 

gäller dokumentärfilmer just objektivitet. Finns inte den där så är det snarare en 

propagandafilm, något som uppenbarligen både Kyle Smith och Steven Hunter anser 

att Sicko är.  Framför allt irriteras de av det som Nichols har som en av sina punkter 

när det gäller objektivitet, att fakta ska presenteras på ett rättvist sätt så att tittaren kan 
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skapa sig en egen uppfattning angående frågan som dokumentären behandlar. Till 

exempel tar Smith upp det faktum att i en undersökning 2003 svarade 85% av folket i 

Frankrike att de inte var nöjda med landets sjukvårdssystem. Något Moore inte över 

huvud taget inte ens nämner. Liksom de som hyllar Moore fäster även hans kritiker 

stor vikt vid hans frekventa användande av emotionella bevis. Även om Stephen 

Hunter i sig gillar de små anekdoterna som är placerade där för att väcka känslor så 

anser han att den typen strategier leder till förenklingar av komplicerade fenomen. 

 

Det är även mycket intressant att analysera de här recensionerna med hjälp av begrepp 

som värdeobjektivism och värdesubjektivism. Speciellt Kyle Smith framställer 

Moores verk som billigt och ett objektivt sett, dåligt verk, eftersom det är tandlöst och 

har dålig struktur, samt att det även finns ett överflöd av faktafel och lögner. Ingenting 

med varken Moore eller filmen är bra. Läser man Smiths text framstår det som att det 

skulle vara helt omöjligt att gilla filmen om man är en någorlunda intelligent 

människa. Han hänvisar till objektiva uppfattningar om hur ett verk ska vara. Men 

enligt oss är det knappast någon slump att han också är den som allra hårdast 

attackerar Moores åsikter och hävdar att han uppenbart är en marxist. Han ser alltså 

metoderna och teknikerna som sämre än de andra, förmodligen därför att han inte 

gillar vad Moore står för politiskt.  

 

Stephen Hunter är intressant på det sättet att han inte visar så mycket vad han själv 

tycker. Han utgår mycket från objektiva normer om filmtekniker i sin bedömning. 

Han ser nog sig själv som en värdeobjektivist, åtminstone i sammanhanget 

dokumentärfilm, och han är enligt oss en av dem som allra bäst stämmer in på den 

typen. Även om han tycker att sjukvårdssystemet borde göras rättvisare (han säger 

dock inte att han håller med Moore) anser han att faktafelen och förenklingarna är för 

allvarliga. 

 

 

4.5 De mitt emellan 

Tio av kritikerna har vi placerat i ”mitt emellan”-kategorin. Viktigt att poängtera är att 

recensenterna är positiva till filmen. Filmen fick överlag ett gott mottagande både i 

Sverige och USA.  
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Helsingborgs Dagblads Johan Malmberg, Aftonbladets Jan-Olov Andersson och 

Expressens Bernt Eklund gav betyget fyra av fem. Jan Aghed på Sydsvenskan och 

Göteborgspostens Mats Johansson gav betyget tre av fem. Svenska Dagbladets 

Karoline Eriksson delade ut en fyra på en sexgradig skala. Fyra amerikanska 

recensenter hamnar också i ”mitt emellan”-kategorin: Michael Philips på Chicago 

Tribune som gav betyget tre av fyra, Jack Mathews på New York Daily News som 

delade ut 3,5 av fem. A. O. Scott på New York Times och Claudia Puig på USA Today 

men sällas ändå tydligt in i samma grupp som de innan nämnda. 

 

Som vanligt är Moores uppsåt självklart och stil självklara. Moore är en kontroversiell 

figur som polariserar och upprör. Bernt Eklund lyckas i ett stycka fånga helheten av 

vad det som kritikerna både i USA och Sverige gillar med Michael Moore: 

”Att Michael Moore skulle sätta skalpellen i det sjuka sjukförsäkringssystemet 

överraskar inte. Och resultat är i nivå med granskningen av vapenvurmen i 

”Bowling for Columbine” – drastiskt underhållande och på stort allvar, sevärt 

för även andra än sjukvårdspolitiker.” 

 

Mats Johansson diskuterar Moores första film Roger och jag från 1989 och beskriver 

den som en reportagefilm och en partsinlaga. Han problematiserar Moores metod: 

”Den här trenden är både på gott och ont. På gott för att filmerna brukar bli 

underhållande och nå en bred publik. Samtidigt riskerar filmaren att reduceras 

till en underhållare, en obstinat slugger som slår vilt åt alla håll, mest uppåt, och 

en person man inte behöver ta på fullaste allvar.”  

 

De amerikanska kritikerna diskuterar lite mer skiljda saker i recensionerna. De verkar 

vara överens om att Moores teknik har förändrats lite: 

“”Sicko” represents a subtle but distinct shift in tone for Moore. Realizing he 

has in his mitts a great and genuinely bipartisan issue, the writer-director from 

Flint, Mich., moderates his attack strategy for the better. As we always he 

indulges in various short-cut comparisons, and too much of his patented, 

thuddingly ironic voiceover commentary. Yes he finds the right way to crystallize 

the right point, the results are hilarious and on-point.” 
 

Claudia Puig på USA Today tycker att det är hans mest ambitiösa verk: 
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“Though the focus occasionally strays, the film emerges as a fascinating 

exploration and powerful indictment of a pressing national problem. This is 

Moore’s biggest, best and most impassioned work.” 

 

Recensenterna i den här kategorin är betydligt mer ifrågasättande av Moores tekniker 

än vad ”De positiva” är. Exempelvis så riktas kritik mot den bild Moore målar upp av 

Europa, alla svenska kritiker kommenterar att det känns lite överdrivet. Johan 

Holmberg är den som tycker bäst om delen eftersom han anser att Moore gör rätt i att 

utbilda sina landsmän, att ett statligt sjukvårdssystem inte behöver betyda socialism. 

De amerikanska kritikerna är inte alls lika noga med poängtera svagheterna i Michael 

Moores presentation av Europa. 

 

Jan Aghed är allmänt kritisk mot de grepp Moore använder sig av och tycker i fallet 

Europa att Moore ger sina kritiker rätt: 

”Sin vana trogen understryker Moore sin argumentering med en mer komisk än 

seriös gerillataktik, karakteriserad av lättköpta polemiska plojer. […] Nyligen 

har två kanadensiska dokumentärfilmare, Rick Caine och Debbie Melnyk, 

dissekerat fenomenet Michael Moore från vänster i sin ”Manufacturing Dissent” 

och funnit gott om exempel på en utpräglad demagogisk metodik. I ”Sicko” 

besannas deras kritik, bland annat när sjukvårdssystemen i Kanada, England 

och Frankrike oförbehållsamt hyllas som demokratiska och progressiva 

motvikter till det amerikanska.” 

 

Mats Johansson skriver: 

”Det är klart kul, men trovärdighetsproblem infinner sig  när Moore åker till 

London och Paris, han agerar korkad amerikan och ställer medvetet dumma 

frågor. Det är klart kul, men trovärdighetsproblem infinner sig när Moore målar 

upp Frankrike som himmelriket på jorden. En nation där läkarna gladeligen och 

på stört gör hembesök, väntetiden på akutmottagningarna är max en halvtimme, 

statligt anställda barnflickor kommer hem till nyblivna mödrar och hjälper till 

med tvätten och andra vardagsbestyr. Tillåt mig att tvivla på att de som bor i 

Paris fattiga, invandrartäta förorter känner igen sig i den bilden.” 

 

Vad det gäller Kubadelen så tas det betydligt godare emot av de svenska 

recensenterna. De stör sig inte på att Moore visar upp Kuba från en så positiv 
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synvinkel. Johan Malmbergs avslutning på sin recension sammanfattar ganska väl den 

svenska kritikerkårens syn på upptåget: 

”Moore tar med sig de sjuka människor som han mött genom filmen, som fallit 

offer för försäkringsbolagen, till Guantánamo. Det är nämligen det ställe där 

amerikanska myndigheter lovar att det finns högkvalitativ, gratis sjukvård. ”We 

don’t want any more care than you’re giving the evildoers” skriker Moore 

utanför militärbasen. När sällskapet inte släpps in åker de vidare till Kuba och 

hamstrar subventionerade mediciner, skaffar specialistvård åt brandkårshjältar 

från Ground Zero – och leende kubanska läkare ger dem allt. Gratis.” 

 

Den övergripande åsikten är alltså att Moores tilltag är både rörande och tänkvärt för 

de amerikanska politikerna, även om ett par anmärker på att det kan göra att vissa 

avfärdar filmen bara för att de ogillar Kuba så mycket (såsom Kyle Smith i den 

negativa kategorin). 

 

Men kritkerna i USA skriver inte så mycket om Moores båtfärd till Guantánamo och 

Kuba. Michael Philips är den enda som ger det stor plats och han skriver såhär: 

“Really: Was it too much to ask to paint life under Castro’s Cuba as something 

less than Utopian? (“Sicko” could not have been made in Cuba, period.) You 

don’t have to be a conservative to take issue with the way Moore apples-to-

oranges so many economic comparisons in his movie, or the way he relies on the 

easy comment. “Everywhere else, [people] seem to take care of each other,” 

Moore says late in the film. Everywhere else?” 

Att de andra inte skriver så mycket om den tror vi beror på att de mer ser den som ett 

argument för Moores tes och inte att Moore tycker om allting med Kuba. 

 

I de svenska recensionerna är det självklart att Moore har rätt, men de irriterar sig lite 

på hans tekniker och förenklingar, det är den generella trenden i ”mitt-emellan”-

kategorin. Jan Olov Andersson bryr sig inte om att dölja att hans känsla för ämnet 

spelar stor roll i sin korta recension: 

”Men framförallt är Michael Moores nya film en slags vemodig bön om att vi 

måste ta hand om varandra […] Somliga lär reta sig på Moores flirt med Kuba. 

Andra tar förhoppningsvis till sig det budskap som genomsyrar ”Sicko”; att vi 

ska bry oss mer om varandra.” 
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Karoline Eriksson på Svenska Dagbladet avslutar sin recension med att kommentera 

Kubadelen: 

Det är klockren manipulation, men man får väl trösta sig med att ändamålen helgar 

medlen. 

 

De amerikanska recensionerna är liknande i sin inställning. Det är uppenbart att alla 

ser problem med det amerikanska sjukvårdssystemet, och att en stor del av 

recensionerna ägnat de åt att skildra de jämförelser och de ämnen som Moore tar upp. 

Ämnet väger här tungt och budskapet är viktigt. Speciellt Michael Philips och A. O 

Scott pekar på brister i filmmakandet, men tycker ändå at filmen är bra. Såhär skriver 

Michael Philips i sitt sista stycke: 

“…Moore’s basic point is a sharp and necessary one. Surely we all can adapt 

the best of what other countries offer when it comes to the health and well-being 

of our people. The “how” part of this isn’t exactly overanalyzed in “Sicko”. I 

wish its maker were more of a journalist and less of an entertainer.” 

Claudia Puig är lite mer positiv än Michael Philips. Hon kritiserar inte filmen så 

mycket alls utan skriver som tidigare nämnt att det är a fascinating exploration and 

powerful indictment of a pressing national problem. Samma sak gäller Jack Mathews. 

 

A. O. Scott är ensam om en kritisk frågeställning. Han tycker att Moores tes är lite 

förenklad. Han anser att Moore förutsätter vilket som är det rätta förhållandet mellan 

staten och dess medborgare. Att han aldrig ställer frågan varför det är som det är. Men 

i recensionens sista två meningar visar han ändå att tycker Moores grepp ändå 

fungerar på det sättet Moore förmodligen vill: 

“When he plaintively asks, ”Who are we?,” he is not really wondering why our 

traditions of neighborliness and generosity have not found political expression in 

an expansive system of social welfare. He is insisting that such a system should 

exist, and also, rather ingeniously, daring his critics to explain why it 

shouldn’t.” 

 

Analys 

I den här kategorin, som vi inledningsvis nämnde till största delen innehåller positiva 

omdömen, är recensenterna mer problematiserande i sin hållning till Michael Moores 

teknik jämfört med de renodlat positiva. Mats Jonsson illustrerar problematiken kring 
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Moores starka användande av demonstrativa bevis. Det är enligt Jonsson kul men 

samtidigt naggas trovärdigheten i kanten, ett resonemang som även Michael Philips i 

Chicago Tribune är inne på när han säger att han önskar att Michael Moore var mer av 

en journalist än en underhållande. Jan Aghed är ännu mer kritisk mot de mot just 

denna aspekt av Sicko och kallar den demagogisk.  

 

De positiva kommentarerna angående Moores stil i denna kategori påminner annars 

ganska så mycket om vad de renodlat lyriska recensenterna gillade i filmen. De gillar 

framför allt hans interaktiva dokumentärstil som hela tiden underhåller publiken och 

alla emotionella bevis som berör tittaren. 

 

Man kan även se att flertalet av de svenska svenska och amerikanska kritikerna 

betonar nyttan i filmen. Flera av recensenterna klagar på Moores teknik som de tycker 

är lite överdrivet hårt driven, som nämnt tidigare drar Europadelen ner omdömet hos 

de svenska recensenterna. Det tycks alltså ha en grunduppfattning om att det finns 

vissa objektiva värden som en dokumentär ska följa. Men som helhet sett försöker 

inte recensenterna i denna kategori hävda att de följer någon slags objektiv sanning, 

de är nöjda med att konstatera att det finns brister, men att filmens nytta ändå 

överväger och gör Sicko till en bra film. De följer alltså inte slaviskt någon skola som 

värdeobjektivism och värdesubjektivism. Vad ideologikritik berör, så är speciellt A. O. 

Scott ganska intressant. Han stället en filosofisk fråga runt staten och förhållandet till 

dess medborgare. Han är enligt oss ett bra exempel på det nya seklets ideologikritik 

som Forser skriver om: ”Den nu är uppdaterad, och när den är som bäst, innehåller 

mer komplicerade frågor än svar.” 
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5. Slutsatser och reflektioner 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra vad vi kommit fram till genom att svara på de 
frågor som ställdes i inledningen. Vi kommer även att reflektera över ämnet 
dokumentärfilm i stort och vad som vore intressant att undersöka i framtiden. 
 

Syftet med vår uppsats var att undersöka vad det är i Michael Moores 

dokumentärfilmande som gör honom så kontroversiell. För att analysera det skulle vi 

undersöka ett antal recensioner av hans senaste film, Sicko. Vi ville även se om det 

fanns en någon skillnad på recensionerna av Sicko i Sverige respektive USA 

 

Vad tycker recensenterna är viktigt när de bedömer och analyserar Sicko? 

Här är det enklast att konstatera vad flertalet av dagens filmkritiker uppenbarligen 

struntar fullständigt i när det gäller dokumentärfilm, objektivitet. Om man utgår från 

Bill Nichols tes om att objektivitet är det absolut viktigaste i en dokumentärfilm är det 

fascinerande att se att recensenterna inte fäster större vikt vid det. Mest 

anmärkningsvärd syn på objektivitetsbegreppet står DN:s Maaret Koskinen för när 

hon argumenterar för att en dokumentärfilm inte alls behöver vara opartisk och utan 

omsvep konstaterar att hon vet att det är en propagandafilm men ger ”blanka sjutton” i 

det. 

Det som istället var viktigt för recensenterna är hur Moore lyckas göra sin film 

underhållande och gripande med hjälp av diverse olika metoder. Att även 

recensentens egna politiska åsikter var av stor vikt visades också tydligt. Flera 

recensenter hade överseende med bristande faktahantering och effektsökeri eftersom 

de ansåg att Michael Moores ändamål helgade medlen. Det är också just det här som 

gör Moore så kontroversiell. Tycker man inte att ändamålen helgar medlen framstår 

en dokumentärfilmare med Moores arbetssätt istället som en dåligt påläst manipulatör 

med en klar politisk agenda, det vill säga exakt det omdömet han får av ett par 

recensenter. 
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Hur ser recensenternas omdöme av Sicko ut? 

Det är till stora delar positiv bild av Sicko som förmedlas i recensionerna. En klar 

majoritet av kritikerna ger höga eller mycket höga betyg till filmen. Endast ett fåtal 

ger den låga betyg. Vad detta beror på är givetvis svårt säga något om men en tänkbar 

förklaring är att ämnet kanske inte är riktigt lika brännande hett som kritiken mot 

president Bush och det amerikanska kriget i Irak (temat i Fahrenheit 9/11). I alla fall 

inte för de amerikanska recensenterna. 

 

 

Finns det några skillnader mellan de amerikanska och de svenska kritikerna? 

Som vi tidigare redogjort för var mottagandet av Sicko i de 16 recensionerna relativt 

homogent.  En intressant skillnad är dock att båda de kritiker som var negativa till 

filmen var amerikaner. Kopplar man det till vad vår undersökning visar, att 

recensentens politiska åsikter spelar stor roll för omdömet av filmen, är det kanske 

inte så konstigt att de starkast kritiska rösterna kommer från landet där statlig sjukvård 

i vissa läget sammankopplas med kommunism. 

 

 

Reflektioner 

Efter att ha genomfört vår undersökning och presenterat resultaten anser vi att det 

finns en hel del obesvarade och relevanta frågor inom dagens 

dokumentärfilmstradition. Är Bill Nichols krav på objektivitet något som helt spelat 

ut sin roll? Är det bara förmågan att underhålla, göra tittaren emotionellt påverkad 

samt ha liknande politiska åsikter som en majoritet i kritikerkåren som avgör om en 

dokumentärfilmare lyckas slå sig fram i sin genre? Finns det inga gränser när det 

gäller slapphänt faktahantering innan man måste kalla sitt verk spelfilm eller 

debattinlägg istället för dokumentär? 
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Bilaga 1 
Resultat- och analysmall 
Vi läste först igenom alla recensionerna flera gånger. För att underlätta och skapa en 

mer överskådlig bild av mottagandet valde vi att dela in dem i tre olika 

underkategorier: De positiva, de negativa och de mitt emellan. Här var det 

helhetsomdömet av filmen som var det viktiga.  

�  Vi letade först och främst efter ett betyg.  

�  Om inte det fanns något betyg, letade vi efter positiva och negativa åsikter om 

filmen i texten och tolkade textens helhetsintryck. 

 

Viktigt att poängtera är recensionerna indelades i förhållande till varandra. Detta 

betyder att de negativa inte nödvändigtvis behövde tycka illa om filmen, utan att de 

var negativa i relation till de övriga kritikerna.  

 

När vi delade in dem i dessa underkategorier ville vi se vad som kännetecknar 

recensenternas attityd i de olika kategorierna, vilka faktorer som påverkar deras 

omdömen. Genom att både sammanfatta och visa upp enskilda exempel ville vi visa 

detta på ett tydligt sätt. Vi utgick från vissa frågor för att ta reda på vad kritikerna 

tyckte var viktigt vid sin bedömning för att på så vis komma närmre kärnan i syftet, 

nämligen vad som gör Michael Moore så kontroversiell. Vi presenterar kategorierna 

var för sig i resultatdelen, i ordningen: De positiva, de negativa och de mitt emellan. 

Vi trodde att eventuella läsare lättare skulle få en bra uppfattning av de övergripande 

skillnaderna i mottagandet om vi placerade de negativa efter de positiva först, 

eftersom det förmodligen snabbare skulle visa upp polariserade ståndpunkter, om det 

nu fanns några. 

 

Vi utgick från vissa frågeställningar när vi läste texterna kategori för kategori. Vi 

trodde att de kunde skapa en bra bas för efterkommande analys: 
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�  Vad skriver de om Michael Moores tekniker och vad tycker de om dem? 

�  Vad skriver de om budskapet Michael Moore för fram? 

�  Vad är filmens styrkor och svagheter enligt kritikerna? 

�  Finns det något samband mellan hur de ser på budskapet och hur de ser på 

Sicko som film i övrigt? 

 

Vi utgick sedan från det vi skrivit om recensioner och dokumentärfilmsteknik och 

analyserade resultaten utifrån ett teoretiskt perspektiv. 

 

Hur förhåller sig recensenterna till Michael Moore och Sicko utifrån de begrepp de 

Bill Nichols går igenom i Representing reality. 

�  Hur förhåller sig recensenterna till Michael Moores användande av olika 

bevisformer i Sicko? 

�  Hur förhåller sig recensenterna till den dokumentärfilmsstil Michael Moore 

representerar i Sicko? 

�  Hur förhåller sig recensenterna till Michael Moores retoriska grepp i Sicko? 

�  Hur förhåller sig recensenterna till Michael Moores objektivitet i Sicko? 

 

 

Går det att uttolka några tendenser utifrån de teorier som Forser skriver om i sin bok 

Kritik av kritiken. 

�  Hur förhåller sig recensenterna till begrepp som värdeobjektivism och 

värdesubjektivism? En värdeobjektivistisk förhållningssätt anser vi vara det att 

man ser på dokumentärfilmen som en genre där vissa vedertagna normer är 

grundande för filmens bedömning. 

 

�  Finns det några tendenser vad det gäller ideologikritik och spelar verkets nytta 

någon roll? 

 

 

 

 
 


