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Abstrakt 
Uppsatsen är en tillämpning av Linda Hutcheons adaptionsteoretiska 

analysmodell på dokumentärfilmen The Act of Killing - en film som 

beskrivits som både modig, banbrytande, skrämmande, avslöjande och 

viktig, men också opolitisk, provocerande, vilseledande, manipulativ och 

exploaterande. Uppsatsen undersöker med hjälp av Hutcheons 

genomgripande metodfrågor vad, vem, varför, hur, var och när, hur frågor 

om representation kan uppfattas så olika och hur kritiken kan vara så 

polariserad kring filmen. Filmens komplexa bakgrund, innehåll och form 

kräver en bred och djupgående analys för att få fatt på vad som döljer sig 

bakom dramatiserade drömmar, fantasier, minnen, rekonstruerade mord, 

intervjuer, metainslag och bakom-kameran-scener. 

Uppsatsen går igenom bakgrunden till de massmord som begicks på omkring 

en miljon människor i Indonesien 1965/66, medialiseringen kring dem, fylld 

av inhemsk propaganda och exotiserande västerländsk rapportering, och 

filmprocessen för filmen. Filmen visar några av mördarna och hur de än idag 

åtnjuter en straffrihet vilken gör det möjligt för dem att för Oppenheimers 

kamera skryta om hur de gick tillväga.  

Uppsatsen fokuserar på representation av de i händelserna berörda parterna, 

av de verkliga händelserna i historien och av indoneser som etnisk grupp och 

följer kapitelvis samma uppställning som Hutcheon gör i sin bok A Theory of 

Adaptation med frågorna Vad, Vem och Varför, Hur och Var och När.  
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1 

Inledning 
 

Dokumentären The Act of Killing (2012, Oppenheimer), som har den 

indonesiska titeln Jagal (sv. Slaktare) är svår att beskriva med en mening. 

Några menar att den handlar om massmorden på kommunister 1965/66, 

andra att den handlar om några av dess massmördare och andra att den 

handlar om massmördarnas psyke eller om deras straffrihet under mer än 45 

år. Den tar avstamp i svårgripbara och nertystade händelser ur Indonesiens 

historia. Samtidigt är en enda person i centrum av berättelsen och istället för 

historiska fakta består filmen av egna iscensättningar av drömmar blandande 

med vad som kan vara verkliga minnen eller kanske skrytsamma överdrifter. 

Det vet vi inte. Vad har berättats för oss och varför? I filmens synopsis på 

dess officiella hemsida står det “The Act of Killing is a journey into the 

memories and imaginations of the perpetrators, offering insight into the 

minds of mass killers.”1 

 

Filmen har både blivit oerhört prisad och mycket kritiserad. Mottagandet av 

filmen har varit differentierat, till och med polariserat och filmen är komplex 

och svårgripbar och samtidigt uppriktig. Det är inte bara filmens form och 

struktur, dess handling och dess långa och snåriga produktion som gör den 

komplex. Det är också arbetet med och distributionen av den. Händelserna 

som ligger till grund för filmen - massmorden på kanske en miljon påstådda 

kommunister mellan åren 1965 och - är också komplicerade och genom 

censur och propaganda höljda i dunkel. Uppmärksamheten kring filmen har 

varit stor i akademiska kretsar och i filmkretsar men samtidigt har det även 

varit en brist på uppmärksamhet hos en allmänhet och i den politiska sfär 

som filmen utger sig för att vilja påverka. Det är också en komplicerad 

 
1 The Act of Killings officiella hemsida, http://theactofkilling.com/synops/ 
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historia hur filmen distribuerats både på grund av branschekonomiska 

orsaker men också av politiska och säkerhetsmässiga skäl. Frågorna som 

uppstått kring filmen handlar till stor del om representation: representation av 

historiska fakta, av indoneser som etnisk grupp, av offer och förövare och av 

de individer som porträtteras i filmen. Att beskriva filmen är inte lätt. 

Skildrar den verkligen händelser ur historien? Filmen visar några av världens 

grymmaste massmördare som också är grannar, far- och morföräldrar, 

politiker och skådespelare. De spelar sig själva i ett kan tyckas virrvarr av 

iscensättningar, rekonstruktioner, drömlika genreinspirerade minnen och 

fantasier samt intervjuer. Vissa scener är mycket grova och explicita och 

andra trevliga, mysiga och nästan roliga. Vi mår illa samtidigt som vi 

identifierar oss med mördarna.  
 

När jag första gången såg The Act of Killing kände jag, utöver att jag blev 

fascinerad och fångad av berättarspråket och den nyskapande formen tyckte 

jag också att filmen gav uttryck av en sorts orientalism eller åtminstone en 

osann bild över Indonesien och dess folk. Sen dess har jag sett filmen i 

närläsning, sett två versioner, där en längre version är den som Oppenheimer 

själv anser är den enda versionen, och jag har läst en stor mängd texter om 

filmen, de historiska händelserna och kritik kring filmen. Det finns två 

officiella hemsidor, minst två Facebooksidor, en Twittersida och annat 

kringmaterial som omger filmen. Likt den kritik som omgärdar filmen är 

polariserad är också mitt intryck av filmen kluvet. Jag vill därför undersöka 

vad i filmen eller alla omständigheter kring filmen som kan leda till olika 

tolkningar och ståndpunkter.  

1 Utgångspunkter 
 
I utgångspunkterna här nedan tar jag upp syftet med min uppsats och den 

frågeställning som ska leda arbetet framåt. Jag ger en bakgrund till både 
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händelserna som ligger till grund för filmen och en sammanfattning av 

filmen och dess produktion. Därefter följer en beskrivning av teorier som jag 

kommer att använda - i huvudsak adaptionsteorier - och min metod som är 

tillämpning av adaptionsteorier. Sist beskriver jag dispositionen av min 

uppsats. 

 
 

1.1 Syfte och frågeställning 
 
På grund av filmens många olika lager och det komplexa i händelserna som 

ligger till grund för den liksom i filmens produktionsprocess, distribution och 

dess form och innehåll behövs en analysmetod med stor bredd för att bena ut 

diskursen kring filmen. Adaptionsstudier kan erbjuda en sådan bredd. Därför 

vill jag göra en adaptionsanalys på The Act of Killing med utgångspunkt i 

Linda Hutcheons adaptionsteorier. 2  Vad jag vill undersöka är hur en 

adaptionsanalys av filmen skulle falla ut i några av de frågor som går att 

spåra i kritiken. Uppsatsens syfte är att undersöka representation av 

historiska fakta, av indoneser som etnisk grupp, av offer och förövare och av 

de individer som porträtteras i filmen The Act of Killing, genom att analysera 

den utifrån Hutcheons teoretiska modell för adaption. 

 

Mina frågeställningar är: 

Vad kan adaptionsstudier säga om representationen i filmen? 

Vad är det som gör filmens mottagande så motsägelsefullt?   

 

 

 
2 Linda Hutcheon, A Theory of Adaptation, second edition, Routledge, New York, 2013, s. 
16-17 
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1.2 Sammanfattning av filmen och dess produktion 
 
 
Bakgrunden till filmen är de massmord på påstådda kommunister som 

begicks av paramilitära grupper 1965/66 vilka än idag inte ställts till svars. 

Frågan om straffriheten, skuld och ånger står i centrum för temat enligt 

hemsidans synopsis  

 
…The Act of Killing is a nightmarish vision of a frighteningly banal 

culture of impunity in which killers can joke about crimes against 

humanity on television chat shows, and celebrate moral disaster with 

the ease and grace of a soft shoe dance number.3 

 

Filmens genomgripande stil är en mix av filmgenrer och har många lager 

gestaltade genom suggestiva dramatiserade fiktiva scener, rekonstruktioner, 

drömmar och minnen som fungerar som en film i filmen, där själva filmen, 

vilken jag kallar dokumentärfilmen, omger dem med mer traditionella 

intervjuer, en slags metainslag eller bakom-kamera-inspelning och samtal 

samt rekonstruktioner lika de som förekommer i brottsutredningar. Filmens 

dramatiserade delar är gjorda av de medverkande själva med hjälp av ett 

indonesiskt team och intervjuer och rekonstruktioner är gjorda på plats för 

Oppenheimers kamera. Manus till de dramatiserade fiktiva delarna skrevs av 

redaktören på Medan News Ibrahim Sinik och hans personal, och är i 

grunden en berättelse om Arsan, en medlem i Pemuda Pancasila, som 

förälskar sig i Aminah, medlem i den kommunistiska kvinnorörelsen 

Gerwani.4 En del kritiker menar att de medverkande trodde att detta var den 

egentliga filmen och att de inte visste något om dokumentärfilmen. 

Oppenheimer själv förnekar att de medverkande på något sätt blivit lurade.5 

 
3 The Act of Killings officiella hemsida, http://theactofkilling.com/synops/ 
4  Ibid. http://theactofkilling.com/background/ 
5 Harkins-Cross, Rebecca, Performing history, performing truth: The Act of Killing, Metro 
Magazine: Media & Education Magazine, Nr. 180, 2014: 90-95 
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De medverkande spelar sig själva, offer och de fiktiva rollerna i både 

rekonstruktionerna och i dramatiseringarna. Då och då hörs Joshua 

Oppenheimers röst och ibland blir han direkt tilltalad av de medverkande, 

men han syns aldrig i bild utan blir en osynlig röst bakom kameran. 

 

Joshua Oppenheimers idé till The Act of Killing kom till då han producerade 

The Globalization Tapes 2003 av och med arbetarna på en plantage i Medan. 

Arbetarna tipsade honom om att det fanns förövare från 1965/66 som gärna 

pratade om sina dåd och han påbörjade produktionen av The Act of Killing 

2005.6 De exekutiva producenterna Werner Herzog och Errol Morris, som 

båda tidigare gjort filmer med rekonstruktioner och låtit förövare medverka 

och spela sig själva, har haft stor betydelse för produktionen. Filmen tog sju 

år att göra och är även ett samarbete med flera indonesiska medarbetare som 

av hänsyn till deras säkerhet inte namnges. De medverkande är verkliga 

personer från en paramilitär organisation - Pemuda Pancasila - i Medan på 

Sumatra. Några av dem deltog i mördandet. Vi följer särskilt Anwar Congo, 

Herman Coto och Adi Zulkadry. Anwar är filmens huvudkaraktär - en i för 

filmens samtid 70-årig gråhårig man. Männen kallar sig själva Preman (eng. 

free man) vilket i Indonesien är ett begrepp för män utan utbildning som åtar 

sig uppdrag för betalning i största allmänhet. För indoneser kan ordet betyda 

både underklass och civilklädd polis, men också gangster eller maffia och är 

därför inte lika entydigt som filmens översättningar gör gällande. 7 I filmen 

översätts ordet i den svenska och engelska textningen med ordet gangster. 

 

Filmen finns i två olika versioner.  Den version som visades på amerikanska, 

danska och svenska biografer, på SVT:s Dox och på Toronto Filmfestival är 

115 minuter. Regissörens egen, första version och den enda som visats i 

 
6  Ibid. s. 94-95 
7 Loren Ryter, Pemuda Pancasila: The Last Loyalist Free Men of Suharto’s Order? 
Indonesia; Oct 1998; 66; Social Science Premium Collection, s. 48-51 
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Indonesien – ibland benämnd ”Director’s Cut” – är 159 minuter. Den visar 

mer av filmprocessen.8 Den finns att köpa i vissa delar av världen (inte i 

Sverige) och som en länk på YouTube från Joshua Oppenheimers 

Twitterkonto, och är då en otextad version.9 Det är inte bara vissa delar som 

inte finns med i den korta versionen. Ordningen i scenerna är också olika i de 

olika versionerna.  Jag kommer ibland referera till den långa versionen och 

ibland den korta och kommer att ange vilken det gäller om det har betydelse 

för sammanhanget. 

 

Filmen följer förloppet av inspelningen av dramatiseringarna medan vi får 

veta mer och mer om hur de medverkande agerade under den här perioden i 

deras liv. Anwars inställning till händelserna och det han själv gjort går 

under filmens gång från stolthet till illamående. Några nyckelscener i filmens 

båda versioner kretsar kring platsen för de verkliga och de iscensatta morden, 

inspelningsplatsen för den dramatiserade filmen där vi ser det indonesiska 

teamet leta statister, repetera och spela in scener och möten mellan Anwar 

och hans medskyldiga då de diskuterar händelserna och eventuella skuld. 

Filmens långa version har mer av bakom-kameran-inslag och flera hela 

sekvenser som inte finns med i den korta versionen vilka fördjupar en del 

karaktärer. Vad filmens kärna och innersta tema är har diskuterats, men vi får 

följa Anwar som i slutet av filmen visar ångest och illamående inför sina 

handlingar 1965/66. 

 
 

1.3 Historisk bakgrund – händelserna och vad som ledde fram 
till dem 

 

 
8 Imdb, The Act of Killing, Alternate versions, 
https://www.imdb.com/title/tt2375605/alternateversions 
9 Jagal, The Act of Killing, https://youtu.be/3tILiqotj7Y 
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Indonesien förklarade sig självständigt den 17 augusti 1945, efter flera 

hundra år som holländsk koloni.10 Sukarno blev Indonesiens första 

president.11 1945 formulerades den nationella ideologin - de fem principer 

vilka staten skulle vila på - Pancasila. Pancasilas fem principer var trofasthet 

till Gud, demokrati, humanitärism, socialt välstånd och nationell enhet. Den 

första principen var ett alternativ till en muslimsk stat, vilket ogillades av 

många islamska modernister.12 Pancasila är än idag landets politiska 

ideologi. Den har omformulerats men ytterst lite: tron på en Gud, humanitet, 

nationell enighet, demokrati och social rättvisa.13 Landet stod från början 

inför en enorm ekonomisk, demografisk, social och politisk utmaning. Tidigt 

uppstod en antagonism mellan grupper – exempelvis etniska kineser och 

muslimer.14  Ett av de större partierna var PKI (Partai Komunis Indonesia - 

Indonesiens kommunistparti). PKI var inte populära hos alla, framförallt inte 

hos vissa muslimska grupper eller USA. Det fanns ett allmänt antagande att 

PKI leddes av president Sukarno, vilket dock inte var sant. I slutet av 1964 

startade vad som kallats en konspiration mot PKI och Sukarno. Vad som låg 

bakom den är inte helt klart, men armén med general Suharto och islamiska 

ledare samt andra antikommunister skapade en förbindelse med 

västerländska underrättelsetjänster, vilka sedan kom att hjälpa till med 

uppgifter under massmorden enligt vissa källor.15 Natten mellan den 30 

september och 1 oktober 1965 gjordes ett misslyckat kuppförsök. 

Kuppförsöket ledde egentligen inte till något men har varit mycket viktig för 

medialisering, propaganda och kommande massmord av påstådda 

 
10 Adrian Vickers, A History of Modern Indonesia, Cambridge University Press, 2013, s. 87 
11 Indoneser har ofta bara ett namn och inget efternamn, vilket var fallet med president 
Sukarno 
12 Adrian Vickers, A History of Modern Indonesia, Cambridge University Press, 2013, s. 
122-123 
13 Indonesiska regeringens hemsidas informationsportal, 
https://indonesia.go.id/profil/lambang-negara, april 2020. 
14 M.C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia, MacMillan Education LTD, 1981, s. 225, 
226 
15 Kathy Kadane, U.S. Officials' Lists Aided Indonesian Bloodbath in '60s, The Washington 
Post, 21 maj 1990 
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kommunister i Indonesien. Gruppen som genomförde kuppförsöket kallas i 

media ”30 septemberrörelsen”. De förde bort Nasution - arméns stabschef 

och då aspirant på makten över landet - och sex andra generaler från sina 

hem. Alla blev dödade utom Nasution som lyckades fly. Bara tolv timmar 

senare övergav rörelsen sina ockuperade områden. Suharto, som tagit 

kontroll över armén, såg till att de blev antingen arresterade eller på flykt 

redan dagen därpå. Suharto rättfärdigade sin aktion genom att säga att det var 

för att skydda Sukarno.16 Suharto anklagade PKI för att ha legat bakom 

kuppen och ett av världens största blodbad under 1900-talet följde då kanske 

en miljon människor dödades av armén eller arméanslutna miliser - 

paramilitära grupper - mellan åren 1965 och 1966. Suharto utropade sig själv 

som president i mars 1966.17 Förändringen som händelserna 1965/66 ledde 

till var enorma. Roosa skriver:  

 
Almost overnight the Indonesian government went from being a 

fierce voice for cold war neutrality and anti-imperialism to a quiet, 

compliant partner of the U.S world order.18 

 

 

1.4 Medialiseringen av händelserna – historisk bakgrund 

 
Under åren 1965 och 1966 fanns i stort sett ingen inhemsk rapportering utom 

den som handlade om det som skedde den 30 september 1965.19  

 
16 John Roosa, Pretext for Massmurder, The September 30th Movement & Suharto’s Coup 
D’état in Indonesia, The University of Wisconsin Press, 2006, s. 3-4 
17 Ibid. s. 4 
18 Ibid. s. 13 
19 Mary S. Zurbuchen, History, Memory and the 1965 incident in Indonesia, University of 
Califormia Press, s. 565-567 
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Den officiella bilden från Indonesiens håll av händelserna och de döda var att 

de berodde på uppretade folkmassor och inte något som initierats av armén.20 

I en artikel från BBC News från 2017 konstateras att ingen rapportering 

gjordes från USA. Att USA dock kände till händelserna bekräftas av nu 

släppta anteckningar som BBC News länkar till i sin artikel.21  

 

Bilden av Suharto som landets räddare från 30 septemberrörelsen har 

inpräntats genom implementering via böcker, monument, gatunamn, filmer, 

museum, ritualer och nationella helgdagar.22 Varje år från 1984 visades den 

30 september på alla Tv-kanaler en statligt producerad drygt fyra timmar 

lång blodig propagandafilm, Pengkhianatan Gerakan 30 September (Pusat 

Produksi Film Negara, 1984), som handlar om kidnappningen och dödandet 

av generalerna 1965.23 Filmen blev obligatorisk del i skolornas undervisning 

och är den absolut viktigaste propagandan som haft störst inverkan på 

indonesernas syn på händelserna.24 Dock måste det tilläggas att det förstås 

finns överlevande vittnen till massmorden än idag även om det fram till 

2000-talet inte medialiserats kring deras erfarenheter. 

 

Trots att de två största amerikanska tidningarna rapporterade om hur Suharto 

och hans armé varit ansvariga för massmorden 1965/66 välkomnades 

Suharto till USA och inga fördömanden gjordes.25 Tidningar som skrev om 

massmorden och visade blodiga bilder från massgravar, gjorde visserligen 

det, menar Roosa, men som Times Magazine kunde de samtidigt hylla 

 
20 John Roosa, Pretext for Massmurder, The September 30th Movement & Suharto’s Coup 
D’état in Indonesia, The University of Wisconsin Press, 2006, s. 25 
21 Rebecka Henschke, Indonesia massacres: Declassified US files shed new light 
Jakarta, BBC News, 17 oktober 2017, https://www.bbc.com/news/world-asia-41651047 
22 John Roosa, Pretext for Massmurder, The September 30th Movement & Suharto’s Coup 
D’état in Indonesia, The University of Wisconsin Press, 2006, s. 7 
23 Film Gerakan 30 September PKI, https://youtu.be/xwHWni_PnnY 
24 John Roosa, Pretext for Massmurder, The September 30th Movement & Suharto’s Coup 
D’état in Indonesia, The University of Wisconsin Press, 2006, s. 10 
25 Ibid. s. 26-27 
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Suhartos ”kapabla styre” eller också som i The Orientalism porträttera det 

indonesiska folket som primitiva och våldsamma. Andra tidningar som 

hjälper till att sprida den bilden är New York Times, Life Magazine och The 

New Yorker. Så här skriver Roosa om en artikel av C.L. Sulzberger i artikeln 

When a Nation Runs Amok i New York Times: 

 
For him the killings were hardly surprising since they occurred in ‘violent 

Asia, where life is cheap.’ The bloodshed only confirmed his belief that 

Indonesians possessed a ‘strange Malay streak, that inner frenzied blood-

lust which has given to other languages one of their few Malay words: 

amok.’26 

 

Den här bilden har i mycket stannat kvar i den västerländska synen och det 

beskrivs senare i uppsatsen hur kritiker hävdar att The Act of Killing skulle 

kunna vara en del av den traditionen. 

 

 

1.5 Teori och metod 
 
 
Jag kommer att göra analys av filmen med hjälp av Hutcheons adaptionsteori 

och fokusera speciellt på representation i filmen. Materialet är filmen i sig - 

dess olika versioner, dess officiella hemsidor, och andra sidor på sociala 

medier och metod och teori utgår i huvudsak från Linda Hutcheons bok A 

Theory of Adaptation. Hutcheon beskriver adaptionsmetoden som flera steg 

genom vanliga frågor inom journalistiken: Vad? Vem? Varför? Var? och 

När?  

 

 
26 Ibid. s. 27 
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Hutcheons resonemang kring vidgningen av adaptionsbegreppet går att 

jämföra med Rebecca Harkins-Cross när hon citerar Linda Williams om hur 

dokumentärfilm mer än att spegla en dåtid idag speglar andra speglar: “What 

was once a ‘mirror with a memory’ can only now reflect another mirror”.27 

The Act of Killings rekonstruktioner i form av filmscener i olika 

Hollywoodgenre såsom till exempel gangsterfilm, musikal och westerfilm 

speglar andra speglar av ett historiskt nationellt trauma genom speglar. The 

Act of Killing blir i egenskap av dokumentärfilm en spegel av det. 

 

Hutcheon skriver att den specifika texten som ska adapteras inte behöver 

vara en enskild text utan kan vara en komplicerad väv av texter. Hon nämner 

förhållandet mellan spel och krigsfilmer som ett exempel.28 Hutcheon ser 

adaptionen som både process och produkt - adaption begär både repetition 

och förändring. Hutcheon refererar till Pierre Huyghes dokumentära 

konstfilm The Third Memory (2000) där han använder sig av den 

dramatiserade filmen Dog Day Afternoon (1975, Sidney Lumet) som skildrar 

ett bankrån och Huyghes låter den verkliga rånaren rekonstruera händelserna. 

I Huyghes film ligger klipp från dramatiseringen ur Dog Day Afternoon och 

rånarens rekonstruktioner bredvid varandra. Den visar menar Hutcheon att 

det inte är relevant att tala om huruvida historiska adaptioner är historiskt 

korrekta eller ej. Vad som enligt Hutcheon inte är adaptioner är anspelningar 

eller ekon av andra verk, musiksamplingar, plagiat, efterföljare eller 

föregångare och inte heller fan fiction.29  

 

 
27 Rebecca Harkins-Cross, Performing History, Performing Truth: The Act of Killing, Metro 
Magazine, 180, s.94 
28 Linda Hutcheon, A Theory of Adaptation, New York 2013, s.22 
29 Ibid, s. 9 
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Jørgen Bruhn skriver att adaption kan ses som en del av intermedialitet-

studier.30 Varje dokumentärfilm eller historiskt drama, biografi eller liknande 

kan ses som en adaption av dess medialisering. Den intertextualitet och 

medialisering kring händelserna som speglas i The Act of Killing kan ses som 

det s.k. originalet eller den adapterade texten. Den består av rapportering, 

propaganda och andra medialiserade historiska texter, men också av de 

diskussioner, minnen, manus, genrefilmer ur historien (som för de 

medverkande varit både motivation och inspiration till själva morden) och 

repetitioner som de medverkande producerar sina rekonstruktioner efter samt 

själva rekonstruktionerna som i filmen i filmen fungerar som en adapterad 

text i den färdigklippta dokumentären The Act of Killing.  

 

1.6 Disposition 
 
 
Uppsatsen är utöver inledning och slutsats indelad i tre kapitel. 

Utgångspunkter innehåller en bakgrund med genomgång av de faktiska 

aktuella händelserna i Indonesien kring 1965/66 och medialiseringen kring 

händelserna. Där finns också min beskrivning av syfte och frågeställning 

samt teori och metod. I Mottagande och Tidigare Forskning beskriver jag 

trenderna och huvuddragen i den diskussionen som varit kring filmen och 

som ligger till grund för stora delar av min adaptionsanalys. I kapitlet 

Analys: Adaptionsteori tillämpad på The Act of Killing tillämpar jag 

Hutcheons teori på filmen och söker svar på frågorna, vad, vem, varför, hur 

var och när. Min utgångspunkt är att söka svar på frågor kring representation. 

Slutligen finns ett kapitel med en slutdiskussion som har till syfte att 

sammanfatta och peka vidare utifrån min analys. 

 

 
30 Jørgen Bruhn, Anne Gjelsvik, Eirik Frisvold Hanssen (red.), Adaptation Studies; New 
Challenges, New Directions, s. 2 
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2 Mottagande och tidigare forskning 
 
Filmens mottagande och kritiken av filmen har både varit mycket 

omfattande, varierad, polariserad och spänt över många olika teman och 

teoretiska utgångspunkter och det är delvis denna spännvidd och komplexitet 

som ligger till grund för mitt fokus på representation. Jag gör en kort 

genomgång av mottagandet och kritiken och dess huvudteman. De spår jag 

urskiljer i de recensioner och i de vetenskapliga artiklarna jag läst handlar om 

filmens form och struktur, om dess genretillhörighet som dokumentärfilm, 

om sanningshalten i filmen, om den informativa graden i filmen, om 

historiska referensers betydelse, om filmarnas position gentemot de filmade, 

om representationen av offer och förövare, om vinklingen i skuldfrågan, om 

filmprocessen, om filmens påverkan och inflytande och om vem som får 

yttra sig och hur.  

 

 

2.1 Filmens tidiga mottagande 
 
 
Filmen har nominerats till och vunnit över 60 priser, bland annat BAFTA - 

Best Documentary Film och Best Foreign Film.31 Filmen blev också 

nominerad för bästa dokumentär på Oscarsgalan 2014.32 Av 124 

professionella recensioner samlade av Rotten Tomatoes mellan åren 2012 

och 2013 finns tre som lämnat ett betyg under medel och fem som markerat 

filmen som ”rutten”.33 Filmen kallas modig, banbrytande, skrämmande, 

 
31 The Act of Killings officiella hemsida, http://theactofkilling.com/ 
32 Academy of Motion Arts and Science hemsida, 
https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2014 
33 Rotten Tomatoes hemsida, https://www.rottentomatoes.com/m/the_act_of_killing/reviews, 
På Rotten Tomatoes går det att gradera filmer på olika sätt med hjälp av siffror eller 
bokstäver samt markera den som antingen tomat - vilket är ett positivt omdöme - eller rutten 
- vilket är ett negativt omdöme. 
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avslöjande och viktig, men också tråkig, okunnig, vilseledande, manipulativ 

och exploaterande.  

 

Positiva röster handlar om hur filmen är banbrytande som dokumentär och 

hur den genom sin form och genom att fokusera på de medverkande avslöjar 

något universellt om massmördares psyken och om hur dolda hemligheter 

kommer upp till ytan.  

 

De negativa rösterna handlar om hur filmen inte tar upp arméns eller USA:s 

inblandning i händelserna, hur en manipulativ filmform och 

produktionsprocess gör filmen både exploaterande och icke trovärdig, att det 

är etiskt tveksamt att ge röst åt massmördare på det här sättet och att filmen 

ger en västerländsk nedsättande bild av Tredje Världen.34  

 

I Indonesien visades aldrig filmen offentligt på biograferna eftersom den blev 

förbjuden, men den distribuerades i särskilda visningar för speciellt inbjudna 

regissörer, journalister, lärare och människorättsarbetare bland annat.35 Den 

släpptes också på YouTube och internet. Janet Hoskins och Viola Lasmana 

beskriver hur olika publik tar emot filmen. I Indonesien kan filmen vara en 

öppnare av samtalsämnen som varit tystade, menar de, medan i USA kan 

filmen ge publiken en syn på indonesier som ett folk som tar lätt på liv och 

död och Indonesien som ett land lett av gangsters. Filmen är, menar de, dock 

viktig i Indonesien och de citerar den anonyma indonesiska medregissörens 

ord ”This is the true legacy of the dictatorship: the erasure of our ability to 

imagine anything other."  

 

 
34 Begrepp som används för att i texter om filmen beskriva det som inte är västerländskt, 
amerikanskt eller från den rika och i huvudsak vita delen av världen är Tredje Världen, 
Södern eller De Andra. 
35 Christina Demaria, Patrizia Violi, The Act of Documenting: Joshua Oppenheimers The Act 
of Killing, Media, War and Conflict, 2020, vol 13(1), s. 91 
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2.2 Tidigare forskning och kritik 
 

Det har gjorts en mängd olika analyser och skrivits många akademiska texter 

om The Act of Killing. Några av de teman som syns kring representation är 

representation av offer och förövare, historisk representation, representation 

av de verkliga händelserna och representation av etnicitet, hur filmens 

frånvaro av kommenterande röst eller röster från offrens sida saknas och vad 

det får för inverkan på läsningen av filmen och för Indonesien och 

indonesernas syn på händelserna och offrens rätt till rättvisa.  

 

Både Critical Asian Studies (2014, 46:1) och Film Quarterly (2014, 67:2) har 

haft varsitt nummer som fokuserar på filmen där akademiska texter 

publiceras från olika författare med olika perspektiv. Robert Cribb tar upp 

filmens brist på representation av den verkliga historien och på 

trovärdigheten i de rekonstruerade scenerna.36 Han menar att filmen inte 

skildrar arméns inblandning utan kastar oss tillbaka i en orientalism där 

indoneser framstår som vildar utan känsla för liv.37 Galuh Wandita menar att 

filmen framställer förövarna som ett gäng galningar, precis som den 

indonesiska militären vill framställa dem. Han ser problem i att offren inte 

finns representerade på ett fördjupat sätt. Istället finns i en av Anwars 

drömscener ett offer som av tacksamhet hänger en medalj runt Anwars hals 

till tonerna av Born Free (John Barry, Don Black, 1966).38 Dag Yngvesson 

tar också upp problemet med Oppenheimers särställning som regissör och 

utforskare av lokala politiska hemligheter. Filmen visar upp en oroad 

västerlännings skräckbild av Tredje Världen, menar Yngvesson. Han tar 

också upp problemet med att filmen fokuserar på några speciella 

huvudkaraktärer som här får hjälp av en osynlig amerikan att leva ut sin 

 
36 Robert Cribb, The Act of Killing, Critical Asian Studies, Vol. 46, nr. 1, s. 147-149 
37 Robert Cribb, Review An act of Manipulation?, Inside Indonesia, 20 april 2013 
38 Galuh Wandita, Preman Nation: Watching The Act of Killing in Indonesia, Critical Asian 
Studies, 46:1, s. 167-170 
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frihet. Det implementerar flera saker enligt Yngvesson. Dels att den lokala 

medverkande befolkningen behöver en hjälpande västerländsk hand för att ta 

itu med sina problem och dels blockerar den altruistiska västerländska 

osynliga rösten en identifikation för den inhemska publiken. Bilden av 

Indonesien som filmen ger stämmer inte överens med den dynamiska och 

flerdimensionella världen som den inhemska publiken befinner sig i enligt 

Yngvesson: 

 
The film is thus both problematic and also potentially powerful as a 

local political tool, depending on the context in which it is shown and 

what other sources of information viewers have to process its 

sweeping claims.39  

 

Homay King diskuterar genre och rekonstruktion i The Act of Killing och 

förklarar hur filmen tar en annan väg mot representation av verkligheten. 

King listar några förutsättningar då rekonstruktioner kan vara nödvändiga: då 

det inte finns överlevande, då arkivmaterial förstörts eller inte finns, då 

historien skrivits av vinnarna (det är ju nästan alltid fallet, men behovet av en 

annan historieskrivning finns), då historien är för komplicerad för att 

beskrivas i ett linjärt berättande. Hon gör en analys över hur filmens 

rekonstruktioner innehåller flera olika genre från hollywoodtraditionen och 

skådespelartekniker och stilar som method acting och brechtiansk 

främmandegöring. Framförallt menar King är rekonstruktionernas syfte att 

låta deltagarna möta trauman. Därför ser hon både scenerna som involverar 

method acting, som när Anwar spelar offer för de strypmetoder han själv 

använde sig av som förövare, och distansering som till exempel i 

genreförtätade scener eller metascener som där Anwar och hans medspelare 

provar hattar inför en westerninspirerad scen de ska spela in, som scener 

 
39 Dag Yngvesson, Film Review, Wacana, Vol. 15, nr. 1, 2013 
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skapade för att fördjupa och förklara psykologiska verkligheter snarare än 

historiska. 

 
I would like to suggest that in The Act of Killing, it is, strangely, 

fantasy that provides a path out of the repetition compulsion and 

dissociation, and that reconnects the film’s subjects to the reality of 

their present predicament, to one another, and to their victims and 

fellow survivors.40 

 

Demiara och Violi frågar sig också hur representation av verkligheten kan 

göras när offren inte kan eller vågar tala och menar att svaret finns i The Act 

of Killings sätt att använda blandningen av fiktion och verklighet  

 

…the fictional nature of the ‘true’ representation is emphasized: in 

almost all the re-enacted scenes of violence, torture and killing, the 

cinematic device of film-making is constantly exhibited showing the 

fictional construction of the film-within-the-film stratagem: we can 

see the camera, the backstage, the clapperboard, etc.41  

 

Även Sara Kendall gör skillnad mellan minnet och vad som verkligen hände 

- mellan psyke och polis. Och menar att The Act of Killing ger möjlighet till 

ett nytt förhållningssätt till representation av filmiskt våld mittemellan polis 

och psyke.42 Bill Nichols påpekar att ironi fungerar som ett tecken på den 

frånvarande historiska referensen och ersätter den med en psykisk verklighet, 

vilken är beroende av tittarens förförståelse. Filmen handlar inte om vad 

Oppenheimer tror har hänt utan om subjektets egen retrospektiva 

 
40 Homay King, Born Free? Repetition and Fantasy in The Act of Killing, Film Quarterly, 
vol 67, nr 2, 2013 
41 Christina Demaria, Patrizia Violi, The Act of Documenting: Joshua Oppenheimers The Act 
of Killing, Media, War and Conflict, 2020, vol 13(1), s. 91 
42 Sara Kendall, Unsettling Redemption: The Ethics of Intrasubjectivity in The Act of 
Killing, MediaTropes eJournal, Vol VI, No 2 (2016), s. 20–44 
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metakonstruktion. Rebecca Harkins-Cross ger en detaljerad bild av 

Oppenheimers bakgrund till produktionen av The Act of Killing och även till 

hans tidigare verk och stil, där tidigare verk redan visat på hans speciella 

estetik. Hon tar också upp postmodernistiska tankar om hur vi kan se på 

dokumentärfilm i ett skifte från att spegla en dåtid till att spegla andra 

speglar. Det är en extra intressant tanke för min vilja att använda 

adaptionsteorier som metod för min analys. Vad gäller dokumentärfilmens 

problematisering av sanningen kan den genom rekonstruktioner skapa en ny 

realism över det förgångna i nuet menar Harkin-Cross. 

 
What Oppenheimer chooses to explore instead is how the stories told 

about these events (plus the stories untold) have continued to 

reinforce power, impunity and terror in the intervening years.43 

 

Gerry van Klinken menar att man kan behöva titta på filmen på ett djupare 

plan och kanske se om den flera gånger. Han ställer dock de gnagande 

frågorna som kommer upp kring produktionen: visste Anwar att hans film 

skulle bli en del bara i dokumentärfilmen? Varför syns inte armén till som ju 

är de huvudskyldiga till morden? Han tycker sig se svaren tydligare då han 

ser filmen fler gånger och filmen handlar för van Klinken om straffriheten i 

allmänhet och inte specifikt Anwars. Anwar är för van Klinken mer en 

illustration av det indonesiska folkets möjlighet till förändring.44 

 

I Indonesien har några receptionsstudier av filmen gjorts. Rama Gumilang 

Ardiansyah gör en kvalitativ studie med djupintervjuer i grupp med sina 

respondenter vilka är utvalda för att kunna representera olika delar av 

samhället. Kritiska röster i hans studie handlar om hur filmen inte skildrar 

 
43 Rebecca Harkins-Cross, Performing History, Performing Truth: The Act of Killing, Metro 
Magazine, Nr. 180, 2014, s. 90-95 
44 Gerry van Klinken, No, The Act of Killing is Not Unethical, Critical Asian Studies, Vol. 
46, nr. 1, s. 176-178 
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historiska fakta och hur filmens form och berättarteknik inte passar in i en 

dokumentär tradition. Vidare menar respondenterna att filmen i huvudsak är 

gjord för europeisk konsumtion. Anwar Congos trovärdighet ifrågasätts så 

man menar att Joshua Oppenheimer manipulerar honom till bekännelse och i 

slutet ånger.45 Jake Martin Graves har skrivit ett slutarbete för en 

kandidatexamen i film och menar att The Act of Killing är manipulativ med 

sin medverkande och att den är kulturellt exploaterande. Han använder sig av 

Deleuz teorier kring skillnad och repetition och Dorfmans koncept kring 

mytologisk appropriation.46  

 

 

3 Analys: Adaptionsteori tillämpad på The Act of 
Killing 

 
Hutcheon skriver i förtexten till första utgåvan att hon inte gör en fallstudie 

eftersom det inte gynnar hennes syften. Min uppsats är ett försök att göra en 

sådan fallstudie. Problemet med fallstudier är enligt Hutcheon att de ofta 

kommer att handla om en jämförelse mellan originaltexten och den som 

studeras och det är väldigt sällan fallet med adaptioner - att vara trogna ett 

original. Min studie kommer dock inte jämföra filmen med något original 

utan mer använda adaptionsteorier för att bena ut hur filmen är konstruerad 

som en adaption och därigenom försöka dra slutsatser kring representation. 47  

 

 
45 Rama Gumilang Ardiansyah, Analisis resepsi khalayak terhadap film dokumenter The Act 
of Killing" (studi reseption analysis khalayak terhadap film dokumenter "the act of killing"), 
2014  
46 Jake Martin Graves, “We’re Just Cinema Thugs”: A Documentary Critique on Cultural 
Exploitation, Film Matters Magazine, 15 februari 2019 
47 Linda Hutcheon, A Theory of Adaptation, New York 2013, s. xv 
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Som grund för Hutcheons adaptionsteori ställer hon de enligt henne tre 

huvudsakliga sätt att involvera oss i (engage in) berättelser - telling, showing 

och interacting). De tre förhållningssätten ger strukturen i Hutcheons frågor 

vad, vem, varför, hur, när och var i adaptionsanalyser.48 Frågorna syftar till 

att vara ett verktyg för att få svar på hur en adaption förhåller sig till vitt 

skilda aspekter kopplade till filmen som en adaption. Aspekterna kan till 

exempel vara hur bilder, ljud eller klippning använts för att gestalta det som 

adapterats, men det kan också vara vem eller vilka som varit adaptörer och 

vilka syften med adaptionen som funnits. Som Hutcheon för jag ihop 

frågorna vem och varför samt frågorna hur och när till ett kapitel vardera.  

I frågan vad fokuserar jag på filmens point-of-view (vem berättar vad), 

filmens förhållande till tid och användandet av ironi och symbolik. 

I frågan om vem och varför analyserar jag förhållandet som filmens skapare 

har till filmen och hur deras motiv kan ha påverkat representationen i filmen. 

I kapitlet över frågan hur behandlas framför allt frågan om hur publik med 

olika förhållande till de historiska händelserna kan ha mottagit filmen på 

olika sätt och därför haft olika uppfattningar om representationen. I kapitlet 

för frågorna var och när fokuserar jag på frågor kring historia och etnicitet. 

 

Hutcheon definierar tre perspektiv på adaptioner: 

1. Skiftet mellan olika medier, genrer eller inramning och även ett 

ontologiskt skifte - det vill säga till exempel från en historisk eller 

biografisk redogörelse till en dramatiserad. 

2. En kreativ skapandeprocess (process of creation) 

3. En receptionsprocess vilken innebär att olika publik upplever 

adaptionen olika beroende på förkunskaper - intertextualitet med 

källan 49 

 

 
48 Ibid. s. xvi 
49 Ibid. s. 8 
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Det är de här processerna som är aktuella för min analys och vilka jag utgår 

ifrån. 

 

I The Act of Killing kan jag urskilja ett flertal adaptioner: 

• Adaption av de händelserna som ska skildras 

• Adaption av förövarnas minnen 

• Filmen i filmens adaptioner av Indonesiens berättelser om 

händelserna (till exempel berättelsen om kommunistiska kvinnors 

organisation - Gerwani) 

• Filmen som en adaption av förövarnas berättelse 

• Den korta versionen som en adaption av den långa 

 

Om vi utgår från de tre formerna för involvering (modes of engagement) 

identifierar jag detta ur The Act of Killing: 

• Som dokumentär: telling - showing. Medialiseringen och de 

medverkandes berättelser (manus) blir en dokumentärfilm 

• Filmen i filmen: showing - showing. De medverkandes film utgår 

från olika kända genrer, samt filmen i filmen ger innehåll och struktur 

åt dokumentären 

• Filmens syfte att påverka och få människor och stater att agera - 

showing - interacting. Filmens hemsida har till exempel en avdelning 

för hur man kan påverka genom att skriva under för en officiell ursäkt 

 
 
 

3.1 Vad 
 
Hutcheons fråga vad avser vilka element som, point-of-view, 

interiör/exteriör, tid, ironi, ambivalens, metaforer och symboler, tystnad och 
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frånvaro till exempel som olika media hanterar.50 Jag fokuserar här på några 

av elementen som är viktiga för representation av de i händelserna berörda 

parterna, av de verkliga händelserna i historien och av indoneser som etnisk 

grupp. 

 

Filmens point-of-view handlar om vad som utgör berättaren och vilka som 

inte får höras i filmen. I The Act of Killing är det några få av förövarna som 

berättar sin historia vilken i grunden handlar om det som dödade kanske över 

en miljon människor och drabbade ännu fler - deras familjer, vänner och 

anhöriga - personer som än idag lever med trauman. I kritiken mot filmen är 

detta en central del. Som adaption av den medialisering som funnits kring 

händelserna tar filmen sin utgångspunkt i mördarnas vilja att berätta om 

händelserna. Det står redan i inledningstexten i filmen: “När vi träffade 

mördarna berättade de med stolthet om vad de hade gjort. För att hjälpa oss 

att förstå bad vi männen att dramatisera sina upplevelser.” Deras vilja att 

berätta är enligt Oppenheimer själv det enda sättet att närma sig 

verklighetens skeenden, då offrens anhöriga fortfarande är rädda för att 

berätta.51 Skälet att välja deras point-of-view kan vid tillfället och på den här 

platsen alltså varit nödvändigt. Kritiken kring filmens fokus på förövare 

istället för på offren eller överlevande handlar bland annat om hur förövarna 

får spela hjältar i sin egen iscensättning, men om vi ser filmen i filmen som 

en adapterad del i dokumentärfilmen fungerar dokumentärfilmen som en 

kommentar på filmen i filmen - en kommentar på förövarnas bisarra sätt att 

hantera sina upplevelser och sin särställning.  

 

Filmens förhållande till tid handlar om vad som representerar verkliga 

historiska eller upplevda händelser. Att besvara den frågan är endast möjlig i 

 
50 Ibid. s. xvii 
51 Homay King, Born Free? Repetition and Fantasy in The Act of Killing, Film Quarterly, 
vol 67, nr 2, 2013, s.30 
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de fall vi har full kunskap om de historiska händelserna i originalkällor. Som 

vi tidigare kunnat konstatera är det inte mycket som rapporterats inifrån 

händelsernas centrum och det som medialiserats i indonesisk media och även 

amerikansk bland annat har varit färgad av propaganda, censur och 

orientalism. De tankar som härrör ur adaptionsteorier är dock de som 

diskuterar minne ur ett postmodernistiskt perspektiv och dialektala 

förhållanden mellan minne och historia.52 The Act of Killing är inte en film 

som gör anspråk på att skildra verkligheten i sin sanna mening. Redan i 

förtexten står det att filmen ska undersöka psyket hos mördarna. Det 

uppbrutna formatet med minnen, fantasier, intervjuer, rekonstruktioner och 

iscensättningar i olika genrestilar är en metod som främmandegör tittaren och 

gör den medveten om mediet och redo att ifrågasätta det som visas. Den 

Hollywoodska genreleken kan också tolkas som metaforer både för Anwars 

och hans kumpaners verkliga inspiration till mördandet i Hollywoodfilmen, 

men också som metaforer för USA:s del och ansvar i det som hände. 

Hutcheon beskriver hur skiftet mellan olika föreställande medier (showing-

showing) ofta innebär en förskjutning i realism och ger just exemplet med 

musikal för scen som blir film.53 Filmens musikalinslag är delar som ofta 

blivit kritiserade men skulle i Hutcheons adaptionsmodell där filmen i filmen 

den ena parten och dokumentären i sin helhet den andra parten i en sådan 

adaption där realismförkjutning är naturlig och där musikalscenerna är 

tydliga exempel på den främmandegöring som pekar på snarare än försöker 

dölja att detta inte är en film endast om verkliga händelser. Avbrotten med 

metainslagen i rekonstruktionerna kan också genom att vara realistiska 

avbrott i de genretunga iscensättningarna fungera som främmandegöring från 

dem och visa att det är en filminspelning av de här personerna. På så sätt får 

vi aldrig som publik försjunka i det rent hollywoodska berättandet utan blir 

 
52 Rebecca Harkins-Cross, Performing History, Performing Truth: The Act of Killing, Metro 
Magazine, Nr. 180, 2014, s. 94 
53 Linda Hutcheon, A Theory of Adaptation, New York 2013, s. 46, 47 



 

(43) 
 

24 

tvingade att reflektera över vad vi egentligen ser. Det är också en analogi till 

filmens premiss där Anwar tvingas reflektera över sitt handlande och sin 

historia i en kontext där den verkliga historien är dold och nedtystad. 

 

Användandet av ironi och symbolik i filmen ger frågan om vad som är gjort 

med glimten i ögat eller som referens till något annat. Förstår exempelvis en 

västerländsk publik indonesisk humor? Filmen gjordes i första hand för en 

indonesisk publik. Det går att utröna med hjälp av att filmens egentligen 

ursprungliga längd och att dess distribution först skedde i Indonesien genom 

hemliga visningar i slutna kretsar innan dess publicering på nätet och 

visningar på filmfestivaler i övriga världen. När filmen senare visades i 

Europa och USA klipptes den ofta ner till den kortare versionen för att bland 

annat passa Tv-tablåernas format. Inte bara har en hel del från den långa 

versionen gått förlorat för förståelsen av till exempel den figur som Herman, 

Anwars yngre vän och kollega på Pemuda Pancasila, spelar i filmen i filmen. 

En västerländsk publik har i huvudsak inte kunskap om Gerwanis betydelse i 

det i Indonesien medialiserade minnet av händelserna (kanske inte heller hos 

Oppenheimer vid tidpunkten för filmandet) och inte heller den fördjupade 

kunskap kring orden Pancasila och Preman som förekommer så ofta i filmen. 
54Detta och det faktum att Anwar också är farfar och djurvän - följd av 

Oppenheimers kamera i sju år - samt att filmen saknar kommentatorspår av 

något slag - snarare är Oppenheimer en osynlig till största delen frånvarande 

röst som när den dyker upp bryter på amerikanska, kan bidra till att en 

västerländsk publik (och ibland även inhemsk publik) upplever filmen som 

etnocentrisk och orientaliserande. Det är dock viktigt att notera att Hutcheon 

påpekar att filmmanus också är en slags text som adapteras.55 I The Act of 

Killing finns det ett manus för filmen i filmen författad av redaktören på 

 
54 Saskia E. Wieringa, Sexual Politics as a Justification 
for Mass Murder in The Act of Killing, Critical Asian Studies, 46:1, s.195-199, 
55 Linda Hutcheon, A Theory of Adaptation, New York 2013, s. 39 
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Medan News Ibrahim Sinik och hans personal.56 Här bör det alltså noteras att 

någon eller några är uttolkare av det manuset och att det inte är Oppenheimer 

utan det indonesiska teamet. 

 

 

3.2 Vem och Varför 
 
 
I Hutcheons fråga vem ingår också frågan varför.57 Inom frågorna vem och 

varför kan representation av både medverkande, indoneser som etnisk grupp, 

de verkliga och upplevda händelserna och representation av offer och 

förövare analyseras. The Act of Killing har inte bara flera regissörer - 

Oppenheimer och Christine Cynn - och producenter - Errol Morrris och 

Werner Herzog - utan även flera olika team och ett delvis anonymt team som 

bland annat gjort filmen i filmen, alla med sina olika syften.  Ibrahim Sinik 

och hans personal har haft ett syfte med filmen och Oppenheimer som är 

filmens officiella regissör ett annat. 

 

Hur mycket betyder ämnet, det politiska motivet och andra personliga 

beröringar för Oppenheimer? Oppenheimer var från början på jakt efter offer 

som kunde berätta om morden 1965/66 och det var under produktionen av 

The Globalization Tapes som gjordes som en kritisk röst för de i Indonesien 

motarbetade fackföreningarna. Oppenheimers syfte med filmen blir dolda till 

stor del. Det beror dels på det som filmen fått en del kritik för - bristen på en 

kommenterande speakerröst och Oppenheimers aktiva medverkande i filmen. 

Filmens uppbyggnad - särskilt i den längre versionen - tyder på - tillsammans 

med Oppenheimers tidigare engagemang i politiska frågor i Indonesien - att 

filmen i filmen inte står okritiserad och att de skildrade minnena, drömmarna 

 
56  The Act of Killings officiella hemsida, http://theactofkilling.com/background/ 
57 Linda Hutcheon, A Theory of Adaptation, New York 2013, s. xvii 
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och handlingarna från mördarna väl kan tolkas som en adapterad text där 

adaptionen (dokumentärfilmen) är menad som en kritik av den adapterade 

texten (filmen i filmen). Dokumentären runt filmen i filmen kan läsas som en 

kritik av det vi ser i rekonstruktionerna. Lite information om detta finns på 

filmens officiella hemsida under rubriken “Statements”. Oppenheimer 

beskriver hur han under 2004 uppmärksammat olika tillfällen då förövare 

stolt poserat framför sina dåd, bland annat de amerikanska soldaterna som 

poserade framför sina torterade irakiska fångar (bland annat vid Abu Gurayb-

fängelset där fotografierna togs 2003). 58 För Oppenheimer handlar det mer 

om hur förövarna velat visa upp sig själva och bli ihågkomna än om 

våldshandlingarna i sig och det var något som han tog med sig i 

inspelningarna av The Act of Killing.  

 

These photographs betray not so much the physical situation of 

abuse, but rather forensic evidence of the imagination involved in 

persecution. And they were very much in my mind when, one year 

later, I met Anwar Congo and the other leaders of Indonesia’s 

Pancasila Youth paramilitary movement.59 

 

Och så här beskriver Oppenheimer själv syftet med att låta de medverkande 

framställa sig själva: 

 
It is best seen as an investigative technique, refined to help us 

understand not only what we see, but also how we see, and how we 

imagine. These are questions of critical importance to understanding 

the imaginative procedures by which human beings persecute each 

other, and how we then go on to build (and live in) societies founded 

on systemic and enduring violence.60 

 
58 Karin Henriksson, TT, Svenska Dagbladet, 2005-05-03, Lyndie England Erkänner 
Övergrepp 
59 The Act of Killings officiella hemsida, http://theactofkilling.com/statements/ 
60 Ibid, http://theactofkilling.com/statements/ 
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Hutcheon påpekar att syftet för en adaption kan ju också självklart vara att 

kringgå kritik och det kan vara vad kritiker av The Act of Killing menar - 

rekonstruktionerna får ingen förklaring och det finns ingen kommentar till 

dem. Armén ingår inte i dokumentärfilmen som skyldiga till händelserna, 

bland annat. Det blir därför nödvändigt att titta närmare på filmens själva 

berättande och mise-en-scène. Generellt innehåller den långa versionen fler 

sekvenser där dokumentären fungerar som kritik på filmen i filmen. En 

sekvens i den långa versionen av filmen visar en intervju gjord av 

Oppenheimer med en högt uppsatt medlem i DPRD Marzuki, som berättar 

om sin makt och Pemuda Pancasilas betydelse för säkerheten. I scenen efter 

berättar en röst (Hermans) om hur det går att betala för att få politiska 

röster och hur världen nuförtiden inte är ärlig. Vi ser samtidigt Marzuki som 

pratar inför massorna för Suhartos gamla parti Golkar parallellt med scener 

där Herman åker runt och fiskar röster. I den här sekvensen blir 

metareferensen till skådespel, och därmed filmen i filmen, stark då Herman 

säger att ingen nu för tiden tror på det de kampanjar för utan att alla är som 

såpoperastjärnor. En annan väldigt stark scen i den långa versionen som inte 

är med i den korta versionen. Det är när Anwar iscensätter i filmen i filmen 

hur det kunde gå till vid förhör. En nalle föreställer ett litet barn som han 

påstår att den anklagade försökt muta dem med. Han tar nallen och mördar 

den, styckar den och torterar den nu döda nallen med en kniv framför dess 

pappa som spelas av Herman. Oppenheimer själv nämner den här scenen 

som en av de viktiga scenerna som behövde klippas ur den korta versionen. 

 
… the long version is, for me, the only true cut of the film…Anwar's 

emotional arc is deeper, truer. How he blames the victims (in the 

teddy bear scene) is terrifying. Moreover, the way he comes to play a 

victim - by wallowing in self-pity - is what really happened. Finally, 

the slower rhythm is more immersive, so we're watching the scenes 
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unfold from within rather than from the perspective of an outsider-

storyteller. 61 

 

 

3.3 Hur  
 
Hutcheon menar att om en adaption ska vara framgångsrik i sig själv måste 

den vara så både för en initierad publik och en som inte är det.62 Frågan om 

hur handlar för Hutcheon om hur publiken mottar (“enjoy and engage”) den 

återberättade berättelsen i alla tre formerna (telling, showing och interacting). 

Om det är en adaption och vi känner till den adapterade texten kommer det 

att uppstå en pendling mellan den och adaptionen. Även om vi först inte 

känner till den adapterade texten utan efteråt tar den till oss kommer samma 

effekt uppstå fast omvänd.63 I en analys av The Act of Killing är det intressant 

att titta på hur upplevelsen av representation kan skifta för publik som är 

initierad och för publik som inte är det. Som vi redan konstaterat har olika 

publik mycket skiftande förförståelse till de händelser som ligger till grund 

för The Act of Killing. Händelserna kring de i Indonesien 1965/66 är av en 

del kända sedan förut och för andra helt okända, men för publiken i 

Indonesien, vilka var en stor del av målgruppen, är förstås händelserna kända 

sedan tidigare. En källa till processen är filmens officiella hemsida under 

rubriken “Background” och “Production Notes”.64 Händelserna som ligger 

till grund för The Act of Killing är oavslutade berättelser vilka kan behöva tas 

upp till ytan - vad Hutcheon som lånar ett uttryck från Braudy - kallar 

intertextual pleasure - och det är också enligt filmens förtext ett av filmens 

syften.65 Olika bakgrund hos publiken ger olika upplevelser av filmen som 

 
61 Joshua Openheimer, Twitterkonversation med Cecilia Matteoni, 13 mars 2020 
62 Linda Hutcheon, A Theory of Adaptation, New York 2013, s 121 
63 Ibid. s xvii 
64 http://theactofkilling.com/background/ 
65 Linda Hutcheon, A Theory of Adaptation, New York 2013, s 116-117 
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adaption av de verkliga händelserna. En indonesisk publik kan kanske 

omedelbart se kopplingen mellan Aminah och myten om Gerwani samt den 

stilmässiga kopplingen mellan Pengkhianatan Gerakan 30 September och 

filmen i filmen. Förmodligen blir det också lättare för en indonesisk publik 

(eller andra som är insatta) att särskilja de iscensatta delarna och de 

dokumentära som är filmade av Oppenheimer’s team. På så sätt skulle den 

mer initierade publiken kunna uppfatta dokumentärfilmens intertextuella och 

politiskt drivna kommenterande förhållande till filmen i filmen och därför 

kan filmen för den sortens publik vara mer historiskt, kulturellt och etniskt 

relevant. 

 

Hutcheon skriver att ju mer fanatiskt ett fan för originalet är desto större risk 

är det för besvikelse. Det skulle också vara möjligt att hävda att kritiker med 

mer förkunskap om händelserna i Indonesien också kan förhålla sig mer 

kritiska till filmens representation av historiska fakta till exempel. En sådan 

känslig aspekt kan också vara genre menar Hutcheon.66 The Act of Killing’s 

lek med genre är en av de saker som kritiserats i sammanhang där också 

representation nämns, det vill säga varför filmen låter förövarna leka 

hollywoodstjärnor samtidigt som de lever ut sina minnen av mord.67 Varför 

är det inte fallet för flera i den indonesiska publiken?  Det är förstås svårt att 

veta vad exakt var och en haft för förkunskaper när de såg filmen och det 

finns inte rum i den här uppsatsen att ta reda på det. Generellt kan man ändå 

säga att unga personer i Indonesien naturligt inte har samma förkunskaper 

om händelserna som de äldre och kanske består publiken av i huvudsak 

relativt unga personer medan kritiker i t ex Critical Asian Studies är 

specialister på området i många fall. En “vanlig” publik kan missa 

intertextualiteten mellan filmen i filmen och dokumentärfilmen. I The Act of 

 
66 Ibid. s 123 
67 Laurie J. Sears, Heroes as Killers or Killers as Heroes, Critical Asian Studies, 46:1, s. 
204-207 
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Killing går det till exempel att missa hur den hollywoodska genreleken kan 

vara en allegori för USA:s inblandning om kännedom om händelserna inte 

finns. Därmed kan det också vara lätt att missa den delen av etnisk 

representation och postkoloniala idéer i filmen. 

 

Hutcheon nämner vad Gene Yongwood kallar “expanded cinema” där 

multimediadata är en del av publikens upplevelse och interaktivitet i det att 

publiken själv bestämmer hur de vill att berättelsen ska utveckla sig.68 The 

Act of Killing’s hemsida innehåller material som går att ta del av innan eller 

efter filmen. Om vi ska analysera filmens reception kanske vi behöver ta 

hänsyn till det material som finns på den officiella hemsidan. Om det var 

meningen att filmen skulle upplevas så och aldrig endast gjordes för 

biovisning kan vi kalla The Act of Killing en film under kategorin ”expanded 

cinema”. Oppenheimer har själv sagt att TV-visningarna med förkortningar i 

filmen inte är hans ursprungliga idé om hur filmen skulle visas. Hutcheon 

citerar Eku Wand som menar att interaktivt berättande är idealt för personer 

som gillar att ställa undersökande frågor.69 The Act of Killing väcker frågor 

och vilja att ta reda på mer och även flera av de kritiker som tar upp problem 

kring representation tillerkänner också filmen just det värdet - att den öppnar 

upp en länge begravd diskussion. De själva visar också att den har startat en 

vilja att ställa undersökande frågor om historiska fakta, om Indonesien och 

om hur offrens version kan se ut. 

 
 

3.4 Var och När 
 
I Hutcheons kapitel om var och när frågar hon sig vad som kan hända då en 

berättelse reser eller förflyttar sig i tid och rum. Hon tar upp begrepp som 

 
68 Linda Hutcheon, A Theory of Adaptation, New York 2013, s 137 
69 Ibid. 
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“transculturation” och “indigenization” vilket sker när en text flyttar över 

kulturer, språk och historia. Hutcheon menar att betydelsen och inflytandet 

hos en text då kan förändras. I analysen av The Act of Killing kan vi se hur 

upplevelsen av den och uppfattningen av representation i filmen kan få olika 

resultat beroende på var och när den visas. Representation av historia och 

etnicitet har att göra med frågorna var och när. Att skildra en historisk 

händelse eller adaptera en berättelse från en annan tid innebär enligt 

Hutcheon ett behov av förändringar och anpassningar till tiden som skildras, 

men också till tiden då berättelsen berättas. The Act of Killing’s storyline rör 

sig i tiden kring 1960 i Indonesien, men är berättad och rekonstruerad av 

både skådespelare och åldrade autentiska personer. I rekonstruktionerna är 

tiden och händelserna också inspirerade av filmgenrer och stilar från bland 

annat 1960-tal, men iscensatta (med ganska små medel) i ett samtida 

landskap. Det innebär inte bara att rekonstruktionernas stil och genre följer 

(med mer eller mindre framgång) en viss tid i historien. Även personernas 

sätt att agera, klä sig, prata och resonera färgas av den tiden. Uppblandat med 

dokumentärfilmen som omger filmen i filmen krävs av publiken, som både 

består av personer som upplevt tiden, platsen och händelserna och de som 

inte alls gjort det, att de kan följa med i denna ständiga förflyttning i tid och 

rum. Att frågor ställs kring historisk och etnisk representation är inte 

konstigt. Adaptörer tar också hänsyn till detta i produktioner menar 

Hutcheon.70 Vilka hänsyn tar Oppenheimer eller de medverkande till den 

olika publiken som filmen är ämnad för? Jag skulle påstå att det kan vara här 

som problemet med representation av indoneser som etnisk grupp uppstår. 

De medverkande kan ha en helt annan bild av distributionen än Oppenheimer 

har. Vissa hävdar att Anwar var ovetande om syftet med materialet. Tidens 

effekt på minnet har också en roll här.71 Publiken som ser filmen har i flera 

 
70 Ibid. s.144 
71 Linda Hutcheon, A Theory of Adaptation, New York 2013, s 145 
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fall “glömt” eller inte ens fått kunskap om händelser, detaljer eller andra 

tidsrelaterade aspekter.  

 

Hutcheon tar upp transkulturell adaption - det vill säga när en text adapteras 

från en kultur till en annan. I The Act of Killing sker egentligen inte en sådan 

förskjutning även om dokumentärfilmen är gjord av ett i huvudsak 

västerländskt team och med en västerländsk regissör. Hutcheon tar dock även 

upp att en adaption också kan vara transkulturell inom samma kultur. Politik 

kan till exempel ändras genom tid.72 I The Act of Killing har Oppenheimer 

fokuserat på Medan där förhållandena faktisk är lite speciella för 

paramilitären, så inom Indonesien kan den värld som filmen berättar om, 

verka främmande utöver att den dessutom berättar om en tid som många i 

publiken inte upplevt. Det finns kritiker som anser att filmen överhuvudtaget 

inte är relevant - det vill säga att den inte representerar någon relevant 

verklighet - historisk, politisk eller etnisk. 73 74 75 

Hutcheon refererar till Susan Stanford Friedmans term “indigenization” 

vilket innebär en förskjutning inom en nationell diskurs mot en som ligger 

utanför den dominanta. Hutcheon menar att inom adaption betyder detta att 

adaptören utövar makt över det hen adapterar.76 Bara genom att 

Oppenheimer är en västerländsk regissör, som gör en film om en händelse 

som är en del av Indonesiens historia och, även om den varit nedtystad, en 

del av Indonesiens identitet, kan frågor ställas om den makt han utövar på de 

adapterade händelserna, berättelserna och minnena och hur det påverkar 

representationsprocesserna. Inte bara händelser eller texter är adapterade, 

 
72 Ibid, s. 147 
73 Critical Asian Studies, 46:1 (red), Laurie J. Sears, Heroes as Killers or Killers as Heroes?, 
s. 204-207, Galuh Wandita, Preman Nation: Watching The Act of Killing in 
Indonesia, s. 167-170, Robert Cribb, The Act of Killing, s. 147-149 
74 Nick Fraser, We Love Impunity: The Case of The Act of Killing, Film Quarterly, 67:2, s. 
21-24 
75 Jill Godmilow, Killing the Documentary: An Oscar-Nominated Filmmaker 
Takes Issue With ‘The Act of Killing’, IndieWire, 5 mars 2014 
76 Linda Hutcheon, A Theory of Adaptation, New York 2013, s. 150 
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även hela filmen i filmen och dess medverkade och deras process. Kanske 

ligger just här en annan fara för kritik kring representation. En indigenization 

kan och kanske bör innebära ett skifte i tema, premiss och moraliskt 

budskap.77 Indigenization kan också leda till hybridverk skriver Hutcheon, 

och The Act of Killing kan ses som ett hybridverk i sin form av en hybrid av 

dokumentär och rekonstruktioner iscensatta som till exempel musikal. Hon 

ger ett exempel på en indisk version av Kung Lear (1603, William 

Shakespeare) där ett dansnummer har mer betydelse i sin traditionella form 

än i berättande form. Hutcheon konstaterar hade adaptörerna det klart för sig 

medan publiken kanske inte alltid hade det vilket gav ett resultat av 

mystifiering och inte fascination.78 The Act of Killing har ett antal lokalt eller 

nationellt konventionella element såsom den transvestitliknande figuren 

Aminah, vilken i indonesisk mytologisk politik liknar den i propagandasyfte 

spridda berättelsen om Gerwanis. På samma sätt som den indiska versionen 

av Kung Lears dansnummer missförstods av den västerländska publiken kan 

motivet bakom den transvestitliknande figuren Aminah missförstås av en 

västerländsk publik som en orientalisering av indonesier som blodtörstiga 

och perverterade, eller uppfattas som en verklig bild av indoneser. Den 

längre versionen av filmen ger kanske bättre förståelse av de här inslagen. 

 

Hutcheon nämner också problemet med översättning och hur den kan leda 

till en risk för omedveten kolonisation av språket och orden.79 I filmen 

används ofta ordet “Preman” och i översättning till engelskans “free man”, 

vilket kan ge en något annan association för en västerländsk publik än för en 

indonesisk. Pancasila är ett annat begrepp som används i sammanhang som 

för en västerländsk publik kanske endast konnoterar något negativt, medan 

den för de flesta indoneser är grundpelaren för den första från kolonialismen 

 
77 Ibid. s. 151 
78 Ibid. 
79 Ibid, s. 152 
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självständiga staten Indonesien. Filmen kan definitivt kanske ses som 

omedveten om det koloniala ansvaret. Samtidigt kan, som tidigare nämnts, 

leken med Hollywoodgenrer och metaaspekten vara en vinkning åt ett 

amerikanskt ansvar i händelserna 1965/66.  

 

Hutcheon påpekar ansvaret som adaptören har att skildra en historisk värld 

autentiskt när det till exempel kommer till etik och moral och inte framställa 

den på till exempel ett förskönande sätt, även om filmens slutliga budskap är 

förskjutet till en modernare världsbild.80 The Act of Killing har inte skyggat 

för brutaliteten eller den inställning Anwar och Adi haft till sina handlingar, 

men genom sin form kanske kommenterat det ur ett annat perspektiv. Det är 

upplevelsen av det som bland annat skiftat mellan kritikernas ståndpunkt till 

filmen. Kunde till exempel Oppenheimer ha varit mer involverad i 

produktionen? I den längre versionen är han det. Vi följer inspelningen mer 

och det blir lättare att skilja mellan inspelning och till exempel rena 

intervjuer. Oppenheimers frågor i form av voice over finns också med mer i 

den långa versionen vilket gör honom mer delaktig i skapandet av filmen i 

filmen. Vi hör honom diskutera med de medverkande exempelvis. Det 

kanske verkar betydelselöst men det faktum att vi ser honom som delaktig 

gör honom också mer ansvarig för vad som sker framför kameran. Hans röst 

fungerar som ett slags främmandegöring (brott av den fjärde väggen) vilket 

har till syfte att göra oss uppmärksamma på att det är en film och inte 

verklighet. Det blir därför lättare att särskilja autentiska scener från de som är 

av annan art i den längre versionen. 

 
 
 

 
80 Ibid. 
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4 Slutdiskussion 
 

Lika komplicerade som händelserna själva och medialiseringen kring dem 

har varit är The Act of Killings många sammanflätade och självreflekterande 

“delar” av rekonstruktioner, metainslag och intervjuer. Det är lika svårt att få 

fatt på vad som är verklighet, minnen, drömmar och kanske rena falsarier i 

de agerandes representation av sig själva som det är att utröna orsaker, 

process och verkan av de händelser som representeras av massmorden på 

bland annat kommunister under 1965/66 i Indonesien. Jag menar att det varit 

en medveten form som Oppenheimer och hans exekutiva producenter Morris 

och Herzog avsett som en liknelse av historiens, sanningens och minnenas 

flyktighet. 

 

Min uppfattning av representation i filmen The Act of Killing har skiftat efter 

min adaptionsanalys. Genom adaptionsteoriska glasögon som belyst flera 

olika element från uppkomsten av idén till filmen, genom dess mise-en-

scène, distribution och mottagande och kritik har jag inte bara upptäckt att 

klippningen av olika versioner eller förkunskaper kring de adapterade 

texterna kan färga uppfattningen av filmen. Jag har också sett hur 

rekonstruktioner och iscensättningar som filmen i filmen utgjort kan utgöra 

en slags adapterad text i vilken helheten - adaptionen - kan brytas ner och 

klargöra effekter av symbolik och främmandegöring. Adaptionsteorier har 

lagt fokus på filmens delar och olika versioner, vilket givit mig möjlighet att 

analysera olika resultat utifrån till exempel filmens korta och långa version 

och dess olika delar i förhållande till varandra. Det har givit mig en bredare 

och mindre kluven syn på filmen. Genom adaptionsanalyser har jag också 

sett betydelsen av den del av Hutcheons beskrivning av ”fan-kulturer” eller 

värld som omger filmen. I det här fallet tycker jag att det haft betydelse att 

jag tagit del av filmens officiella hemsidor. Representation i The Act of 

Killing verkar inte efter en adaptionsanalys vara det största problemet med 
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filmen. Det problem med representation som kvarstår för mig är det faktum 

att filmen är gjord av en västerlänning för en indonesisk publik om 

indonesiska angelägenheter. Det i sig kan vara ett representationsproblem 

utan att det i filmen ger avtryck av det. Andra problem som inte direkt har 

med representation att göra men som jag genom min adaptionsanalys 

upptäckt är att filmens korta version har flera begränsningar, problem med 

översättningar, filmens eventuella indigenization och att filmen förutsätter en 

hel del förförståelse, delaktighet (interacting) eller kanske är anpassad för en 

viss publik.  

 

Jag tycker att använda Hutcheons adaptionsteoretiska metod har givit en 

vägledning till en bredare analys av representation i The Act of Killing. 

Genom Hutcheons adaptionsteori har jag försökt undersöka representation av 

historiska fakta, av indoneser eller asiater som etnisk grupp, av de skyldiga 

till massmorden, av offren och av de individer som porträtteras i filmen i 

dokumentärfilmen The Act of Killing. Min syn på representation i filmen har 

breddats och slutsatsen är att filmens så polariserade kritik handlar mycket 

om synen på hanteringen av den adapterade texten och hur stor vikt man lagt 

på filmens trohet till de historiska händelserna. Mottagandet har också 

påverkats av publikens förkunskaper kring både det adapterade materialet 

och kring filmens upphovsmän, dess syfte, tillblivelse och dess distribution.  

Kritiker som varit negativa till filmen har, tycker jag, i stort missat filmens 

användning av mise-en-scène (Hutcheons fråga vad) för att genom förövarna 

representera offrens verklighet i tid. Dokumentären speglar spegeln i filmen i 

filmen som representerar förövarnas grymhet och fortfarande straffrihet 

vilket ännu påverkar överlevande och offrens anhöriga. 

 

Filmens olika långa versioner ger olika upplevelser där den kortare kan 

upplevas som alltför fragmentarisk för att vissa delar ska förstås av olika 

sorters publik. I den längre versionen ser vi också Oppenheimers respektive 
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de medverkandes roller i dokumentärfilmen respektive filmen i filmen bättre 

och det autentiska i förskjutningen mellan tiden för händelserna och tiden för 

filmandet framgår tydligare, vilket enligt Hutcheon är en viktig aspekt vid en 

adaption av historiska händelser. Det är viktigare än att den historiska 

verkligheten återges utan förskjutningar i tid och rum. 

 

Problem med översättningar och hos publiken brister på förförståelse rör sig 

kring vissa teman i filmen samt till exempel syftet med användning av 

figuren Aminah som en symbol för Gerwanis eller begrepp som Preman 

vilket har mångbottnad betydelse. 

 

En av orsakerna till den polariserade kritiken kring filmen kan bero på det 

som Hutcheon kallar indigenization och vilket kan leda till en enligt henne en 

olycklig hybrid där publiken inte förstår användningen eller syftet med vissa 

inslag. 

 

Jag har gjort en noggrann research över kritiken kring The Act of Killing, 

vilken i detalj inte fått plats i den här uppsatsen. En fördjupning kring den 

skulle också kunna vara ett sätt att gå vidare med adaptionsanalysen. 

Exempelvis skulle det gå att bredda och fördjupa analysen genom att titta på 

den kritik som finns kring olika aspekter i filmen mer i detalj och jämföra 

resultat utifrån en adaptionsteori. Även en genomgång av hur filmen 

använder sig av genrer kunde vara en intressant fördjupning. Det Hutcheons 

adaptionsteori inte bidragit till är hur The Act of Killing förhåller sig till 

genren dokumentärfilm. Det kunde vara ett annat undersökningsområde för 

filmen.  En fördjupning inom adaptionsstudier och dokumentärfilm skulle 

dock kunna vara att titta på hur filmen kan ses som både en adaption och en 

dokumentärfilm.  
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