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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

It might have started right there and then: the shirt, the rolled-up sleeves, the rounded balls 
of his heels slipping in and out of his frayed espadrilles, eager to test the hot gravel path that 
led to our house, every stride already asking, Which way to the beach? 
This summer’s houseguest. Another bore.1 

 
Italien. Skuggan under aprikosträdet. Nyfikna blickar, trevande händer och blöta badbyxor. 

2007 publicerades André Acimans roman Call Me by Your Name i USA, berättelsen om 

romansen mellan den 17 år gamla Elio Perlman och den sju år äldre studenten Oliver. 

Berättelsen utspelas i Italien, i staden som endast benämns som ”B.”, det är sommaren 1987 

och den fransk-italiensk amerikanska familjen Perlman öppnar sina dörrar för årets 

sommargäst: amerikanen Oliver. Med nonchalanta och självsäkra steg kliver han rätt in i 

familjens liv och in i Elios hjärta. 

Trots att romanen följande år, 2008, tilldelades priset för ”Gay General Fiction” 

på Lambda Literary Awards,2 så är det inte förrän nästintill ett decennium senare i och med 

dess filmatisering 2017 som verket får sitt stora genomslag – framförallt utanför HBTQIA-

scenen. Recensionerna flödar, nyutgåvorna publiceras, soundtracket av Sufjan Stevens hyllas 

och blir Oscarsnominerat.3 

Adaptionen av romanen till film har här gett berättelsen nytt liv och framförallt 

ytterligare spridning, något som blir extra framträdande i och med filmens nomineringar i tre 

olika kategorier till Golden Globe-galan och ytterligare fyra till Oscarsgalan,4 där den även 

vann i kategorin ”Bästa manus efter förlaga”.5 I Sverige går föreställningarna i skrivande stund 

på högvarv. Samtidigt har en svensk översättning av romanen fortfarande inte publicerats. 

Tillsammans med berättelsen sprids även de värderingar den förmedlar. I den här 

undersökningen kommer kärleken mellan männen, och i förlängningen synen på manlig 

                                                
1 André Aciman, Call Me by Your Name, Croydon: CPI Group (UK) Ltd 2007, s. 3.  
2 Lambda Literary, Awards, ”20th Annual Lambda Literary Awards”, 
http://www.lambdaliterary.org/winners-finalists/04/30/lambda-literary-awards-2007-2/ (hämtad 2018-
02-06). 
3 Oscars, Awards, ”THE 90TH ACADEMY AWARDS | 2018”, 
https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2018 (hämtad 2018-03-05). 
4 Golden Globes, Winner & Nominees, ”Winner & Nominees 2018”, 
https://www.goldenglobes.com/winners-nominees (hämtad 2018-03-06), Oscars, Awards, ”THE 90TH 
ACADEMY AWARDS | 2018”, https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2018 (hämtad 2018-03-
05). 
5 Oscars, Awards, ”THE 90TH ACADEMY AWARDS | 2018”, 
https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2018 (hämtad 2018-03-05). 
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sexualitet, att diskuteras. Men Call Me by Your Name är inte en berättelse om att ”komma ut”, 

inte heller en berättelse om en skamfylld manlig sexualitet – det är en berättelse om att växa 

upp, om kärlek som inte får blomma ut helt och om att finna sig själv. Det är med andra ord en 

relativt avdramatiserad kärlekshistoria mellan homosexuella män vi presenteras för – både i 

boken och filmen. Att jämföra framställningarna gör det dock möjligt för oss att se vilka 

speciella överväganden det visuella mediet, och en förmodad masspublik, har fört med sig. 

Adaptionen gör att de berättartekniska aspekterna förändras: medan romanformen 

ger läsaren alla inre tankar och känslor återgivna i ord, kräver filmatisering att dessa ord och 

tankar istället förmedlas med uttryck och kroppsliga handlingar. Hur överförs något så känsligt 

som kärlek från skrivna ord till filmatiserad handling? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Mitt övergripande syfte med uppsatsen är att undersöka hur kärlek och sexualitet mellan män 

– som ännu är normbrytande – kan adapteras från roman till film genom en jämförelse mellan 

romanen Call Me by Your Name från 2007 och dess filmatisering från 2017. Här blir 

adaptionsteoretiska faktorer, såsom berättarperspektiv och filmskaparens urval av scener, 

avgörande för att belysa hur skildringen överförs mellan medierna. Undersökningen centreras 

till hur adaptionen behandlar homosexuell kärlek. För att uppnå syftet ämnar jag besvara 

följande frågeställningar: 

 

• Vilket är berättarperspektivet i romanen respektive i filmen? 

• Hur beskrivs huvudpersonerna i verken? 

• Vilka urval av scener i romanen har filmskaparen gjort och vilken effekt ger det? 

• Hur skildras den heterosexuella och homosexuella kärleken i verken? 
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1.3 Material 
Materialet för undersökningen består av romanen Call Me by Your Name,6 av André Aciman 

2007 samt filmatiseringen med samma namn, där manuset är skrivet av James Ivory.7 

 I Acimans roman på 248 sidor följer läsaren berättelsen om Elio. I 

undersökningen kommer originalutgåvan att användas, vilket medför att originalspråket 

engelska används. Här finns vissa kortare dialoger mellan familjemedlemmarna på franska och 

italienska, men de översätts löpande i texten till engelska. 

 Luca Guadagninos filmatisering är även den på engelska, men fler franska och 

italienska inslag än i romanen förekommer mellan både familjemedlemmarna och de övriga 

karaktärerna. Dessa sekvenser är textade till engelska. Under filmens 2 timmar och 12 minuter 

följer tittaren Timothée Chalamet (22 år) i rollen som Elio. Mot honom spelar Armie Hammer 

(33 år) rollen som Oliver.8 I filmen finns det ingen berättarröst eller liknande. 

 Romanen gavs först ut av Farrar, Straus and Giroux, 9  en av USA:s största 

förlagskoncerner med mängder av nobelpristagare i bagaget.10 Trots detta har verket, som 

nämnt, saknat internationell spridning fram tills nu. Filmatiseringen gjordes av Sony Pictures 

Classics, som är ett av världens största produktionsbolag,11 vilket troligtvis innebar att den 

gjordes för en stor publik. Den här aspekten är något som kan medföra att berättelsen varierar 

mellan medierna för att de ska kunna smältas av flera olika typer av tittare.  

 

1.4 Tidigare forskning 
Eftersom filmatiseringen lanserades 2017 har det ännu inte hunnit genomföras någon forskning 

på den, vilket ger mig möjlighet att tillföra ny kunskap till forskningsområdet. Eftersom filmen 

på kort tid har blivit omåttligt populär och tilldelats både priser och nomineringar så har även 

boken fått ny uppmärksamhet. Medan det redan finns ett flertal recensioner om filmatiseringen, 

går det dock endast ett hitta ett fåtal som skrivits i samband med att romanen först publicerades. 

Undersökningen av det tidigare forskningsfältet har koncentrerats till främst två 

kategorier: den första är adaptionsanalyser av romaner till film och den andra är genusstudier. 

                                                
6 Aciman 2007. 
7 Luca Guadagnino, Call Me by Your Name, Sony Pictures Classics, 2017. 
8 Sony Classics, ”Call Me by Your Name”, http://sonyclassics.com/callmebyyourname/ (hämtad 2018-
04-20). 
9 Detta är skrivet i romanens kolofon. 
10 Macmillan, About, ”Macmillan In The United States”, https://us.macmillan.com/about (hämtad 
2018-04-18). 
11 Sony Classics, ”Call Me by Your Name”, http://sonyclassics.com/callmebyyourname/ (hämtad 
2018-04-18). 
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Adaptionsteoretisk analys är ett brett område vilket innebär att jag har behövt avgränsa mig. 

Fokus kommer därför läggas på forskning om adaptioner från roman till film som behandlar 

homosexuella män och hur manliga karaktärer framställs. 

Majoriteten av tidigare undersökningar inom den första avgränsningen utgår från 

verket Brokeback Mountain (1997) och filmatiseringen från 2005.12 En av dessa är Screening 

Sex (2008) av Linda Williams, en studie i filmvetenskap om hur romaners sexuella akter och 

handlingar visas på film.13 Williams, som är filmvetare, pekar på att det finns en tydlig skillnad 

i hur sexuella handlingar gestaltas beroende på vilken typ av sexualitet som visas och 

framförallt var. I filmer för den större scenen är gränserna hårdare, medan film för den mindre 

har större frihet i gestaltningen. I romaner däremot kan läsaren ofta ges en mer detaljerad och 

avklädd beskrivning än den som filmen kan visa.14 Brokeback Mountain gjordes för en större 

publik och förväntades visas på de större biograferna, vilket medförde att scenerna anpassades 

för den heterosexuella publiken.15 Williams undersökning berör en av de aspekter som ryms i 

min egen uppsats: hur sexuella handlingar överförs från bokform till film. Det gör att Williams 

studie är användbar för mig då jag kan se exempel på hur analysen strukturerades och vilka 

slutsatser hon drog utifrån resultatet. 

Även antologin Books in Motion (2005) presenterar hur flera litterära verk har 

adapterats till film. I artikeln ”What Does Heathcliff Look Like? Performance in Peter 

Kosminsky’s Version of Emily Brontë’s Wuthering Heights” analyserar litteraturvetaren Sara 

Martin hur den manliga huvudkaraktären framställs i filmen från 1992.16 Martin menar att det 

finns en tydlig kontrast gentemot romanen från 1847; de maskulina dragen förstärks i 

adaptionen för att göra filmatiseringen mer dramatisk och attraktiv för den stora filmpubliken.17 

Även min undersökning kommer beröra hur manliga karaktärer skildras i adaption från roman 

till film.  

Den andra kategorin för tidigare forskning är genusstudier. Här har området 

avgränsats till forskning som behandlar hur manlig sexualitet och maskulinitet framställs i olika 

                                                
12 Ang Lees filmatisering Brokeback Mountain, baserad på novellen av Annie Proulx från 1997, 
skildrar två manliga karaktärer som har ett hemligt och komplext homosexuellt förhållande. 
Berättelsen utspelar sig på den amerikanska landsbygden mellan 1963 och1983, en tid och plats där 
homosexualitet inte var accepterat. 
13 Linda Williams, Screening Sex, Durham: Duke University Press 2008. 
14 Williams 2008, s. 245. 
15 Ibid., s. 325.	
16 Sara Martin, ”What Does Heathcliff Look Like? Performance in Peter Kosminsky’s Version of 
Emily Brontë’s Wuthering Heights”, i Books in Motion: Adaptation, Intertextuality, Authorship, 
Mireia Aragay (red.), Amsterdam: Rodopi 2005, s. 51–67. 
17 Martin 2005, s. 65–66. 
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medier såsom film, tv-serier och reklam. Återigen är Brokeback Mountain ett återkommande 

forskningsobjekt inom avgränsningen, men i Masculinity and Popular Television (2008) av 

Rebecca Feasey går det att finna andra exempel.18 Här undersöks hur maskuliniteter konstrueras 

och interagerar i tv-serier. Feasey, som är film- och mediekommunikationsvetare, understryker 

att de manliga karaktärerna ofta tillskrivs olika karaktärsdrag beroende på deras sexualitet.19 På 

liknande sätt belyser doktoranderna inom konst- och litteraturvetenskap, Linda Fagerström och 

Maria Nilson, i Genus, medier och masskultur (2008) de stereotypa karaktärsskildringar av män 

som sprids genom medier och hur dessa används. De menar att stereotyperna rättar sig efter 

den heterosexuella normen, där exempelvis den homosexuella mannen ofta framställs som den 

förtrogna vännen till en kvinnlig karaktär.20 Sociologen David Gauntlett understryker även han, 

i ”Representation of Gender Today” ur Media, Gender and Identity: An Introduktion (2002), 

att homosexuella män sällan är huvudrollsinnehavare i filmer. Gauntletts undersökning visar 

även den hur karaktärerna förpassas till en biroll i form av den kvinnliga huvudkaraktärens 

känslosamma och stöttande ”gay best friend”.21 

Även i min undersökning kommer skildringen av homosexuella män att 

analyseras, men här genom en komparativ analys mellan boken och filmen. Samtliga nämnda 

undersökningar kan komma till användning för min uppsats då den gemensamma nämnaren är 

hur framförallt icke-heterosexuella manliga karaktärer byggs upp och skildras. Jag kommer 

utskilja mig från den tidigare forskningen på så sätt att jag varken kommer förutsätta att 

karaktärerna är homosexuella, detta med grund i att de båda har sexuella relationer med 

kvinnor, och eftersom jag kommer att se huruvida karaktärsdragen och framförallt kärleken 

mellan männen påverkas vid adaptionen. 

En undersökning liknande min är Anna Mattssons masteruppsats vid Uppsala 

Universitet från 2016.22 Mattson genomförde en adaptionsanalys på liknande sätt som den jag 

ska utföra, det vill säga med genusteori som avgränsning. Medan Mattson inriktade sig på hur 

verkens syn på kvinnor skildrades så kommer jag istället att studera den manliga kärleken. 

 

                                                
18 Rebecca Feasey, “SITUATION COMEDY: HOMOSEXUALITY AND MALE CAMARADERIE”, 
Masculinity and Popular Television, Edinburgh: Edinburgh University Press 2008. 
19 Feasey 2008, s. 22. 
20 Linda Fagerström & Maria Nilson, Genus, medier och masskultur, Malmö: Gleerup 2008, s. 115. 
21 David Gauntlett, “Representation of Gender Today”, Media, Gender and Identity: An Introduction, 
London: Routledge 2002, s. 86. 
22 Anna Mattsson, ”All men must die… But we are not men”: En studie av kvinnor i Geroge RR 
Martin’s A song of Ice and Fire och i adaptionen Game of Thrones, Masteruppsats framlagd vid 
Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet 2016. 
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1.5 Teori och metod 

1.5.1 Adaptionsteori 

Författaren André Aciman säger i en intervju med ”VanityFair”, från 24 januari 2017, att den 

främsta skillnaden mellan filmatiseringen och hans roman är att: ”[…] I couldn’t write silence. 

I couldn’t measure pauses and breaths and the most elusive yet expressive body language.”23 

 Det han här beskriver är en av de centrala delarna i adaptionsteorin, vilket kommer 

att användas för analysen av verken. Teorin behandlar hur en berättelse överförs från ett 

medium till ett annat, i detta fall från skönlitterär roman till film. Hur medierna är konstruerade 

och vilka egenskaper de har blir därmed avgörande för hur berättelsen skildras i det nya 

mediet.24 Mediet avgör berättandets begräsningar och möjligheter. I film samspelar både ljud 

och bild, medel som den litterära formen inte har tillgång till.25 

Jag kommer att använda Brian McFarlanes teori om adaptionsanalys, ur Novel To 

Film: An Introduction to the Theory of Adaption (1996). Verket består av flera analyser av olika 

adaptioner från roman till film, där McFarlanes egna teorier inledningsvis presenteras. Han 

menar att trots att de båda medierna skiljer sig åt, så finns det flera likheter mellan litterärt och 

filmiskt berättande. 26  McFarlane understryker främst problematiken i att adaptionen ofta 

betraktas som en reproduktion av verket. Med detta synsätt fastnar diskussionen, tillika 

upplevelsen av verket, i frågan om i vilken mån adaptionen är ”trogen” mot originalverket eller 

ej. Han menar att adaptionen fungerar som ett helt nytt verk. Originalverket fungerar endast 

som en källa till filmen – roman och filmatisering får därmed ett intertextuellt förhållande. Han 

skriver vidare att: “To say that a film is based on a novel is to draw attention to one – and, for 

many people, a crucial – element of its intertextuality, but it can never be the only one.”27 

McFarlane skiljer därför på adaption och överföring och understryker att en film 

baserad på en roman är en adaption och inte en överföring. Till detta är även olika förhållanden 

inom filmindustrin, och även kulturellt och socialt klimat, avgörande för hur adaptionen 

utformas.28 Med grund i detta menar McFarlane vidare att fokus därmed istället bör läggas på 

                                                
23 André Aciman, ”I couldn’t write silence”, VanityFair 24/1 2018, 
https://www.vanityfair.com/hollywood/2018/01/call-me-by-your-name-author-andre-aciman-on-oscar-
nominated-film-adaptation (hämtad 2018-03-05). 
24 Lars Gustaf Andersson & Erik Hedling, Filmanalys: en introduktion, Lund: Studentlitteratur 1999, 
s. 66. 
25 Andersson & Hedling 1999, s. 66. 
26 Brian McFarlane, Novel To Film: An Introduction to the Theory of Adaption, Oxford: Clarendon 
Press 1996, s. 5. 
27 McFarlane 1996, s. 20–21.  
28 Ibid., s. 20–21.  
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filmskaparens urval från boken,29 men även på berättaren eftersom detta är själva kärnan i hur 

berättelsen framställs. Svårigheten, menar han, är i just hur det litterära berättandet översätts 

till film.30 I överföringsprocessen mellan medierna finns det även en begränsning i vad som ens 

är möjligt att överföra eller adaptera från litterär till filmisk form.31 

Till uppsatsen kommer jag att använda McFarlanes adaptionsteori då det 

framförallt gäller filmskaparens urval, publikanpassning och hur berättaren används. Detta är 

aspekter som påverkas när mediet ändras, vilket för mig leder vidare till frågan hur de inverkar 

på hur kärleken skildras. Jag kommer därför att stundtals kalla romanen för ”original” och 

filmen ”adaption” för att skilja dem åt och peka på att de är två fristående verk. 

 

1.5.2 Genusteori och queerteori 

Då undersökningen centrerats till endast männen i berättelsen, faller det sig naturligt att även 

använda genusteori. Fastän adaptionsteorin förblir grunden i analysen, så kommer ett 

genusteoretiskt perspektiv att bredda undersökningen och möjliggöra för en djupare analys 

kring manlig sexualitet och kärlek mellan män.  

 De genusvetenskapliga ingångar som kommer att användas i analysen är hämtade 

från: Judith Butlers Gender Trouble (1990),32 Fanny Ambjörnssons Vad är queer? (2016),33 

Tiina Rosenbergs Queerfeministisk agenda (2002),34 Lucas Gottzéns Andra män (2012)35 och 

R.W. Connells Masculinities (1995). 36  Dessa forskares resonemang och begrepp kommer 

tillämpas i min analys. 

De genusteoretiska begrepp jag kommer använda för analysen är queer, genus, 

heteronormativitet, den heterosexuella matrisen och maskulinitet samt hegemonisk 

maskulinitet. Nedan följer en övergripande genomgång av begreppen som i sig ger en 

sammanfattning av den genusvetenskapliga teorin som används. 

                                                
29 Ibid., s. 10. 
30 Ibid., s. 15–16. 
31 Ibid., s. 22. 
32 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, New York: Routledge 
1990. 
33 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, 2. utg., Stockholm: Natur & kultur 2016. 
34 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda, Stockholm: Atlas 2002. 
35 Lucas Gottzén, & Rickard Jonsson (red.), Andra män: maskulinitet, normskapande och 
jämställdhet, 1. uppl., Malmö: Gleerups 2012. 
36 R.W. Connell, Masculinities, 2. ed., Cambridge: Polity Press 2005 (1995). 
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Begreppet queer har traditionellt setts som det avvikande eller någonting konstigt. 

Idag syftar det främst till det som avviker från den heterosexuella normen.37 Tiina Rosenberg 

skriver i Queerfeministisk agenda att: 
 

Queerteoretiska studier inleddes med queera läsningar av texter, musik, filmer, litteratur, 
bildkonst som fokuserade det ”queera läckaget” i den till synes så enhetliga heterosexuella 
kulturen. Utgångspunkten för queera läsningar var/är att kulturen är heteronormativ, men inte 
nödvändigtvis heterosexuell i sig.38 

 

Den queera läsningen förutsätter att det queera finns i alla konstverk.39 Dessa ställen kallas för 

queert läckage.40 Syftet med queerteorin är att göra en kritisk granskning av normer kopplade 

till sexualitet, genus och sexuell identitet. Detta gör att fokus ligger på hur normerna ser ut, 

upprätthålls, ifrågasätts, fungerar och relaterar till makt.41 Undersökningen kommer att formas 

utifrån ett queerteoretiskt perspektiv för att belysa det normbrytande tendenser som finns i 

skildringen av karaktärernas sexualitet, genus och sexuella identitet, vilket i förlängningen 

innefattar att se hur deras karaktärsdrag och kärlek förhåller sig till den heterosexuella normen. 

Begreppet queer kommer användas för att understryka dessa sekvenser tydligare. 

För en förståelse av genus och kön lutar jag mig mot Judith Butlers teorier om 

performativitet och kön som ett skapande av en kopia utan original. Det innebär därmed det 

som vi uppfattar som en individs biologiska könsidentitet.42 Kön är performativt då det är en 

kroppslig handling och ett uttryck.43 Fanny Ambjörnsson beskriver det i Vad är queer? som att 

”kön är alltså en effekt av våra sociala och kulturella föreställningar om vad biologiskt kön är, 

inte ett uttryck för en inneboende könsbaserad essens”. 44  Kön är därför en konstruktion. 

Individens sociala kön betecknas som dess genus, med andra ord den kulturella konstruktion 

som gör att vi upplever denna som ett specifikt kön.45 Butler menar att det inte går att särskilja 

kön och genus eftersom att allt är performaitvt – det finns ingen biologisk essens utan allting 

konstrueras från språket.46  Begreppen kommer att användas i analysen för att belysa hur 

                                                
37 Butler 1990, s. 16. 
38 Rosenberg 2002, s. 118. 
39 Ibid., s. 125.  
40 Begreppet ”queert läckage” utgår från Judith Butlers definition av ”queer” som det som avviker från 
den heterosexuella normen. ”Queert läckage” syftar därmed till de ställen, här i text, där det avvikande 
kan återfinnas.  
41 Ambjörnsson 2016, s. 66. 
42 Butler 1990, s. 6.  
43 Ibid., s. 24–25.  
44 Ambjörnsson 2016, s. 93. 
45 Butler 1990, s. 6–7. 
46 Ibid., s. 8. 
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karaktärernas identiteter byggs upp och vilka normativa förväntningar som beståndsdelarna för 

identiteterna innebär. 

Butler beskriver heteronormativitet som den sociala norm och antagandet att alla 

är heterosexuella och att det enda begripliga sättet att leva på är heterosexuellt.47 Detta hänger 

samman med det som Butler benämner som den heterosexuella matrisen. Begreppet åsyftar den 

ram som organiserar kroppar, genus och begär i en specifik ordning. Du förväntas ha ett kön, 

uttrycka ett genus som stämmer överens med det könet, ha en sexualitet och att denna ska riktas 

mot det motsatta könet. Utifrån matrisen finns det även endast två könsidentiteter och dessa 

antas vara stabila, med andra ord att det vi uppfattar som en persons biologiska kön 

överensstämmer med personens genusuttryck.48 Butler menar däremot att de i grunden inte är 

stabila. Jag kommer att använda båda begreppen i beskrivandet av hur karaktärernas kärlek 

skildras, det vill säga hur deras kärlek förhåller sig till både heteronormativitet och den 

heterosexuella matrisen och hur detta skiljer sig verken sinsemellan.  

Maskulinitet avser den normativa uppfattning gällande vilka egenskaper och 

uttryck som en manligt kodad individ har, det vill säga de som anses vara män både gällande 

kön och genus. Maskulinitet är därmed också performativt. Maskulinitetsforskaren Lucas 

Gottzén beskriver maskulinitetsteorins tankebanor enligt följande: kroppen (och därmed det 

biologiska könet) förblir oformbar medan det sociala könet (genus) är föränderligt. I 

förlängningen innebär detta att hur män är och vad män gör varierar beroende på olika kulturella 

och historiska kontexter. 49  På 1990-talet myntade maskulinitetsforskaren R.W. Connell 

begreppet hegemonisk maskulinitet, vilket innebär den maskulinitet och de män som har den 

högsta kulturella makten. 50  Connell belyser hur förhållandet mellan heterosexuella och 

homosexuella män konstruerats utifrån den patriarkala ordningen, där homosexualiteten 

traditionellt har underordnats den normativt dominerande heterosexualiteten.51 Jag kommer i 

den här uppsatsen att använda maskulinitet som ett begrepp för att förstå hur de manliga 

karaktärerna konstrueras, medan hegemonisk maskulinitet kommer att användas för att belysa 

hur maktförhållandet mellan karaktärerna tar uttryck och hur detta påverkar skildringen av 

deras kärlek. Sammanfattnings belyser detta hur queera maskuliniteter framställs i kontrast till 

de heteronormativa.  

 

                                                
47 Ibid., s. 151n6. 
48 Ibid., s. 151. 
49 Gottzén 2012, s. 15. 
50 Connell 2005, s. 77. 
51 Ibid., s. 78. 
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1.5.3 Metod och disposition  

Undersökningen kommer att utformas som en komparativ analys mellan romanen och 

filmatiseringen, centrerad till kärlek mellan män. Den komparativa delen gör att adaptionsteorin 

blir avgörande för att se hur verken förhåller sig till varandra, medan genusteorin används som 

komplement för att undersöka hur själva kärleken kommer till uttryck. Det jag vill åt med 

undersökningen är att visa hur filmen förhåller sig till boken.  

Eftersom materialet är mycket omfattande kommer undersökningen därmed 

avgränsas och struktureras utifrån nedslag vid de scener och händelser som skiljs åt i de båda 

medierna, vilket leder till att verkens likheter kommer att uteslutas. Jag har gjort ett urval som 

omfattar: berättarperspektiv, vilka scener som finns med och inte, hur karaktärerna och deras 

sexualitet porträtteras samt hur berättelserna slutar. Dessa kommer att jämföras verken 

sinsemellan med hjälp av McFarlanes adaptionsteori och genusteori. Scenerna i romanen 

kommer att analyseras komparativt mot motsvarande scener i filmen. 

För att besvara frågeställningarna kommer undersökningen inledas med en analys 

gällande berättarperspektiv med hjälp av McFarlanes adaptionsteori. Skildrandet av 

huvudkaraktärerna, som står i centrum för undersökningen, kommer därefter analyseras vilket 

också ger en övergripande bild av dem och berättelsen. I linje med McFarlane kommer därefter 

filmskaparnas urval av scener att analyseras, med inriktning på sexualitet och sexuella 

relationer samt på hur berättelsernas slut skiljer sig åt. 

Den senare delen av analysen blir därför den mest framträdande i undersökningen. 

Det är här som genus- och queerteorin kommer att användas för att undersöka hur deras kärlek 

framställs, något som i förlängningen kommer att besvara min övergripande frågeställning 

kring hur kärlek mellan män skildras i roman respektive film.  
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2. Analys  

2.1 Berättarperspektiv  
“[…] what novels and films most strikingly have in common is the potential and propensity for 

narrative”.52 Så beskriver McFarlane berättelsens möjligheter i text och på film – att förmedla 

en berättelse. Berättaren själv blir därmed i fokus. I Call Me by Your Name skildras både filmen 

och romanen endast utifrån Elios blick, perspektiv och upplevelse. Istvan Pusztai, lektor i 

retorik, skriver i Berättarteknik: dramaturgiska begrepp från A till Ö (2013) att ”berättarens 

närvaro i berättelsen är en kontextuell företeelse som inverkar på relationen mellan avsändare 

och mottagaren”.53 I romanen sker det ur ett jag-perspektiv vilket gör att berättaren, Elio, har 

en stark närvaro i texten.54 

Elios röst genomsyrar varje sida och berättelsen skildras utifrån hans känslor. 

Scenerna beskrivs inte utifrån vad som händer, utan istället utifrån hur Elio känner. Berättandet 

sker helt ur Elios perspektiv vilket gör att han är berättelsens fokalisator.55 Detta förstärks av 

att varje tanke och känsla Elio har är explicit beskriven i texten. Läsaren ges ingen annan 

information än den han har vilket gör att verkets berättare inte är allvetande. Exempelvis när 

Oliver ibland inte dyker upp till middagen hemma hos familjen beskrivs det enligt följande: 

”Not knowing whether he’d show up at the dinner table was torture.”56 Läsaren får aldrig 

information om var Oliver är, utan blir fast, tillsammans med Elio, i ett grubblande. Detta 

innebär att författaren har gjort ett medvetet urval av information, som i detta fall placerats helt 

hos fokalisatorn Elio.57 En vanlig berättarteknisk frågeställning rör huruvida handlingen eller 

karaktären är viktigast för dramat.58 När berättandet utgår helt från Elios känslor gör detta att 

hans känsloutveckling placeras mer i fokus än den faktiska handlingen. 

Berättandet sker även i en återblick – Elio återberättar historien om när Oliver 

kom in i hans liv för läsaren, något som blir tydligt redan på romanens första sida: 
 

I shut my eyes, say the word, and I’m back in Italy, so many years ago, walking down the 
tree-lined driveway, watching him step out of the cab, billowy blue shirt, wide-open collar, 
sunglasses, straw hat, skin everywhere.59 

                                                
52 McFarlane 1996, s. 12. 
53 Istvan Pusztai, Berättarteknik: dramaturgiska begrepp från A till Ö, 2. uppl., Norsborg: Recito 
2013, s. 31. 
54 Pusztai 2013, s. 31. 
55 Ibid., s. 68. 
56 Aciman 2007, s. 41.  
57 Pusztai 2013, s. 68. 
58 Ibid., s. 82. 
59 Aciman 2007, s. 3. 
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Fastän berättandet sker i dåtid så placeras inte händelserna i en kronologisk ordning. Elio flyger 

fram och tillbaka i sina tankar. Kronologin är alltså fragmentarisk, där berättandets tid och 

berättelsens tid inte överensstämmer.60 Här blir det även centralt att tidsföljden inte är av 

yttersta vikt – det är snarare själva händelsernas essens som berättas och beskrivs än en 

kronologisk historia.  

När Luca Guadagnino adapterar berättelsens enkelriktade och jag-centrerande 

berättande tar den en annorlunda form. Även här är det endast Elios historia och upplevelser 

som skildras, publiken och kameran följer honom konstant. Det som sker runtom honom syns 

inte om han själv inte bevittnar det, något som blir väldigt tydligt när Oliver cyklar ifrån honom 

och därmed hamnar helt ur bild.61 McFarlane beskriver det som att kameran är berättaren,62 

vilket här blir extra tydligt då kameran alltid stannar hos Elio. 

I förlängningen medför detta att filmpubliken aldrig ges information om vad som 

händer runtomkring, utan stannar kvar hos Elio. Den utmärkande skillnaden gentemot originalet 

är här att filmen inte återberättar tillbakablickande utan istället konstruerat berättelsen till 

historien om då Elio mötte Oliver. 63  Händelserna sker i filmens nutid: i presens och i 

kronologisk ordning. Ett återberättande likt romanens hade krävt en kontrasterande berättarroll, 

exempelvis i form av en berättarröst eller tydligare hänvisningar. Adaptionen har således 

förändrat tidsfaktorn till rak, där berättandet och berättelsens tid sammanfaller med varandra.64  

McFarlane skriver:  
 

In broad terms, it appears that neither first-person nor omniscient narration is, of its nature, 
amenable to cinematic narrative. Both seem always to know too much, or at least know more 
than we feel is known in advance by the more directly experienced film narrative; and this 
sense of foreknowledge is no doubt intimately connected to the characteristic past-tense 
rendering of the prose narrative as opposed to the perceptual immediacy of the film.65 

 

McFarlane menar även att kameran är filmens berättare – det romantekniska berättandet går 

följaktligen inte att överföra helt till det filmiska mediet.66 Utan exempelvis en avslöjande 

berättarröst går det inte att ge en lika stor inblick i karaktärens tankar som texten kan förmedla. 

                                                
60 Pusztai 2013, s. 56. 
61 Call Me by Your Name 2017, (00:11:13). 
62 McFarlane 1996, s. 17.  
63 Begreppet ”originalet” hänvisar till romanen och går i linje med McFarlanes teori om att adaptionen 
är ett nytt verk baserat på ett tidigare original.  
64 Pusztai 2013, s. 56. 
65 McFarlane 1996, s. 18–19. 
66 Ibid., s. 17. 
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Eftersom berättandet fortfarande sker ur Elios perspektiv är han fortfarande berättelsens 

fokalisator.67 

McFarlane menar att film ger oss känslan av att vi bevittnar en nästan verklig 

händelse.68 Filmskaparna filmade med en 35mm lins, det vill säga en analog kamera och inte 

en digital. 69  Valet grundades troligtvis i att försöka bevara det närhetsförhållande mellan 

berättare och läsare som romanen ger. Detta medför att betraktararen förflyttas nära Elio och 

berättelsen – det ger känslan av att vi sitter bredvid honom vid poolen i solen och gör att vi kan 

förstå hans känslor mer. Adaptionen har alltså försökt efterlikna Elios starka närvaro i romanens 

berättande så mycket som möjligt, fastän originalets berättarperspektiv försvårar för filmens 

möjligheter att återge samma känslor. Detta gör att kärleken som Elio känner inte kan beskrivas 

lika tydligt i filmen som i romanen. Till skillnad från romanens fokus på karaktären Elio, så gör 

kronologin och berättarperspektivet att publiken istället tar del av berättelsens handling snarare 

än karaktären Elio. Det som händer med skildringen av kärleken är att den skildras utifrån 

handlingar istället för ord. Mer vikt läggs vid karaktärernas handlingar för att uttrycka deras 

kärlek och känslor på de ställen där romanen istället skrivit ut dem explicit. Adaptionen 

framstället kärleken så att publiken får bevittna hur den växer fram, istället för att förstå 

karaktären Elio på hans känslomässiga resa. Valet är troligtvis sammanflätat med att detta sätt 

tilltalar filmpubliken mer: att bevittna en vacker kärlekshistoria i ett soligt Italien är mer 

lättsmält för publiken än att följa en huvudkaraktärs ångest, oro och slutligen hjärtesorg. 

 

2.2 Karaktärsskildring 

Övergripande för både romanen och filmatiseringen är att varken Oliver eller Elios 

könsidentiteter anges, men eftersom de benämns som ”he” och ”man” går det att utgå från att 

de båda är män.70 I linje med Butlers teori om kön som performativt så tolkar vi karaktärerna 

som män både i deras handlingar och genusuttryck. 71  Samtidigt skildras varken deras 

homosexuella handlingar eller den homosexuella kärleken efter den stereotyp som tidigare 

forskning menar är vanligast förekommande för liknande karaktärer. Här har två icke-

heterosexuella karaktärer huvudrollerna och de förpassas varken till biroller eller till ”the gay 

                                                
67 Pusztai 2013, s. 68. 
68 McFarlane 1996, s. 20. 
69 Imdb, Call Me by Your Name, ”Trivia”, http://www.imdb.com/title/tt5726616/trivia?ref_=tt_ql_2 
(hämtad 2018-04-09). 
70 Detta utesluter självklart inte att de har andra könsidentiteter. I analysen kommer jag dock utgå från 
den information som presenteras. 
71 Butler 1990, s. 24–25. 
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best friend”, något som inte rättar sig efter exempelvis det som David Gauntlett tar upp i 

”Representation of Gender Today”.72 Deras karaktärsdrag utmärker sig inte heller från övriga 

manliga karaktärer, till skillnad från det Rebecca Feasey konstaterar i Masculinity and Popular 

Television.73 

Fanny Ambjörnsson menar att queer är det som avviker från den heterosexuella 

normen.74 Eftersom både Elio och Oliver uttrycker en annan sexualitet än den heterosexuella, 

de har sex med både män och kvinnor, kan deras handlingar tolkas som queer. Samtidigt skriver 

Connell om homosexuella mäns underordning gentemot heterosexuella,75 något som i Call Me 

by Your Name inte blir särskilt framträdande eftersom varken Elio eller Oliver underordnas 

någon heterosexuell man – de ställs aldrig, i varken romanen eller filmen, i tydlig kontrast till 

en hegemonisk maskulinitet. Berättelsen utspelas i en bubbla avskild från omgivningen. Elios 

föräldrar lever i ett heterosexuellt förhållande, som visserligen med sin närvaro uttrycker en 

heterosexuell norm. Samtidigt finns det en öppenhet hos föräldrarna då de aldrig yttrar något 

negativt kring annan sexualitet och ofta påpekar att Oliver tycker särskilt mycket om Elio samt 

att de, i filmen, upprepar att Elio alltid kan prata med dem om sina kärleksproblem.76 Det blir 

extra tydligt i filmen då Elios mamma frågar om Elio tycker om Oliver och säger: ”I think he 

likes you too. More than you do.”77 

 

2.2.1 Elio 

Fastän berättelsen handlar om Elio så beskrivs hans yttre attribut aldrig i romanen. Den enda 

information som läsaren får ta del av om karaktären är att han är 17 år gammal och att hans 

familj är fransk-italienska amerikanska judar. Han är välutbildad med en far som är professor 

och han översätter musik på fritiden. I romanen framkommer det att Elio bär på en del osäkerhet 

och att han saknar vänner.78 

Skådespelaren Timothée Chalamet var 22 år gammal när han tog sig an rollen 

som den taniga 17-åringen Elio. Han framstår som pojkig och hänger mest efter sina vänner. I 

adaptionen har Elio därmed plötsligt ett kompisgäng som han umgås med. McFarlane beskriver 

                                                
72 Gauntlett 2002, s. 86. 
73 Feasey 2008, s. 22.  
74 Ambjörnsson 2016, s. 15.  
75 Connell 2005, s. 78. 
76 Call Me by Your Name 2017, (00:44:24). 
77 Ibid., (01:03:12–01:03:33). 
78 Aciman 2007, s. 184. 
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publikanpassningen som central för adaptionens möjlighet för genombrott,79 vilket här spelar 

in. När karaktären Elio har vänner kring sig kan filmpubliken troligtvis identifiera sig mer med 

honom än med romanens ensamma och socialt avskilda karaktär. Han formas om till en mer 

stereotyp och ”vanlig tonåring” än den som romanen ger. I filmen rakar sig Elio,80 något som 

åskådaren inte vet om han gjort tidigare men som det inte finns inslag eller antydningar om i 

originalet. Även detta ger känslan av en mer vardaglig och vanlig tonåring som fler i publiken 

kan identifiera och känna igen sig med. Adaptionen placerar karaktären i ett både större och 

mer identifierbart sammanhang för filmpubliken, troligtvis för att berättelsen lättare ska kunna 

smältas av publiken och därmed få större genomslag. 

Eftersom Elio själv är berättare i romanen så tar läsaren del av alla de känslor som 

han beskriver – och de är rätt många. Elio framstår som ängslig, efterhängsen och nästintill 

klängig på och kring Oliver. Detta är något som inte märks av i filmatiseringen, där det snarare 

är Marzia, tjejen han träffar, som har det beteendet gentemot Elio. I adaptionen letar hon efter 

honom och försöker få hans bekräftelse. Detta förstärks då hennes känslor blir avvisade av Elio 

i filmen, medan hon i boken endast slutar nämnas.  

När adaptionen tar bort dessa egenskaper från honom tenderar han att framstå som 

mer maskulin, i jämförelse med originalet. Detta förstärks även med scenen då han rakar sig: 

en handling som förknippas med maskulinitet. Elios handlingar och egenskaper följer den 

normativt manliga rollen vilket gör att publiken uppfattar honom mer som man. 

Maskulinitetsforskningen går i linje med Butlers teori kring kön och genus,81 och 

menar även den att det sociala könet är föränderligt.82 Forskaren Lucas Gottzén beskriver i 

Andra män att det sociala könet kan variera beroende på kulturella och historiska kontexter.83 

Utifrån Gottzéns teori är Elios performativa handlingar det som gör att publiken uppfattar och 

tolkar hans genus. Den historiska kontexten i adaptionen är 1980-talet medan den kulturella 

kontexten förändras beroende på var filmen visas. Verkets kontext påverkar alltså hur Elio 

skildras. Eftersom filmen gjordes av Sony Pictures Classics är den tänkta publiken den stora 

massan. Den traditionella kulturella normen gällande män gör att publiken uppfattar hans 

handlingar som mer manliga. Han följer följaktligen tydligare ett linjärt samband mellan kön 

och genus i adaptionen än i romanen. 

                                                
79 McFarlane 1996, s. 20–21. 
80 Call Me by Your Name 2017, (00:16:14). 
81 Ambjörnsson 2016, s. 94. 
82 Gottzén 2012, s. 15. 
83 Ibid., s. 15. 
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Återigen är McFarlanes teori om publikanpassning central: Elios normativt 

maskulina egenskaper gör att filmpubliken uppfattar honom som mer maskulin än i originalet, 

vilket gör att han följer den heterosexuella matrisen mer (trots det faktum att han avviker rent 

sexuellt). Det går att tolka filmen som att maskuliniteten blir förstärkt med syftet att publiken 

ska kunna identifiera sig mer med honom. Elio formas om till en mer normativt maskulin och 

”vanlig” karaktär i adaptionen. Detta kan även hänga samman med att berättarperspektivet har 

förflyttats i adaptionen och Elio därför tydligare måste skildras utifrån sina handlingar.  

 

2.2.2 Oliver 

Den 24-åriga Oliver spelas i filmen av Armie Hammer som vid inspelningen var 33 år gammal. 

Åldersskillnaden mellan skådespelarna är därmed 11 år, vilket är något som förstärker den 

upplevda skillnaden mellan karaktärerna som endast ska vara 7 år. Oliver är, i filmen, även 

betydligt längre och mer muskulös än Elio vilket gör att kontrasterna mellan karaktärerna ökar 

markant.  

 Den förstärka skillnaden mellan karaktärerna i filmatiseringen går i samma linje 

med den som Sara Martin presenterar i ”What Does Heathcliff Look Like? Performance in 

Peter Kosminsky’s Version of Emily Brontë’s Wuthering Heights”. Karaktärsdragen förstärks 

här troligtvis för att göra skillnaderna mer tydliga mellan huvudkaraktärerna. Adaptionen blir 

på så sätt mer dramatisk och attraktiv för den stora filmpubliken.84 Återigen är även McFarlanes 

teori om publikanpassning central då den här belyser hur avgörande publikanpassningen blir 

för skildringen av karaktärerna.85 

I romanen beskrivs inte Oliver mer noggrant än att Elio åtrår honom och hans 

kropp, men denna kropp beskrivs inte vidare. Att han är omtyckt av både familjen och vännerna 

är däremot självklart, något som blir tydligt i romanen då Elio beskriver att ”my mother, unable 

to resist his charm, reached out to him and tousled his hair and said, ’Che muvi star!’”.86 

Begreppet ”moviestar” är återkommande i beskrivningen av Oliver, både i romanen och i 

filmen. 87  Oliver är äldre, student, välutbildad och från ett annat land. Han hyllas av 

omgivningen för både sitt utseende och för sin kompetens. Det framkommer ofta att många har 

ett särskilt öga för honom, som filmen när en av Elios vänner hörs säga ”who wouldn’t love to 

be in her shoes” om Chiara, tjejen han inledningsvis har en relation med, när hon och Oliver 

                                                
84 Martin 2005, s. 65–66. 
85 McFarlane 1996, s. 20–21. 
86 Aciman 2007, s. 36. 
87 Call Me by Your Name 2017, (00:16:08). 
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kysser varandra. 88  Utifrån Connells teori har Oliver en hegemonisk maskulinitet då hans 

maktposition är så pass hög, framförallt i jämförelse till Elio. Connell beskriver även den 

hegemoniska maskuliniteten med just ”moviestar” som exempel enligt följande: 
 

Hegemonic masculinity can be defined as the configuration of gender practice which 
embodies the currently accepted answer to the problem of the legitimacy of patriarchy, […]. 
This is not to say that the most visible bearers of hegemonic masculinity are always the most 
powerful people. They may be exemplars, such as film actors, or even fantasy figures, such 
as film characters.89 

 

Oliver uppfyller de kulturella idealen vilket ger honom institutionell makt eftersom han är mer 

framgångsrik och lärd än Elio. Denna maktposition blir tydligare i adaptionen än i originalet 

när Oliver framstår som mycket äldre, har mer livserfarenhet och då hans intellektet framställs 

mer. I adaptionen har han också ett helt annat socialt nätverk än Elio. Redan andra dagen har 

Oliver blivit vän med de rökande, kortspelande äldre männen på stans lilla bar,90 vilket är en 

stor kontrast till den mer introverta Elio som hänger efter sina vänner. Återigen är Sara Martins 

undersökning central: huvudkaraktärernas personlighetsdrag förstärks i den mån att de nästintill 

blir varandras motsatser. I och med detta fylls adaptionen av större kontraster än originalet. 

Kontrasterna mellan karaktärerna gör troligtvis att berättelsen blir mer spännande för 

filmpubliken – spänningen ökar i takt med att spänningen mellan karaktärerna ökar. 

 

2.3 Kärlek och sexualitet – filmskaparens urval av scener 
Adaptionen och originalet har, enligt McFarlane, ett intertextuellt förhållande till varandra – 

originalet existerar endast som intertextuella spår i adaptionen.91  Eftersom större delen av 

scenerna i filmatiseringen är direkt överförda från romanen så har jag valt ut några av de 

sekvenser och scener som skiljer verken åt, vilka är de mest framträdande gällande skildringen 

av sexualitet. Adaptionen innehåller scener som inte förekommer i romanen, samtidigt som 

andra scener har plockats bort från originalversionen. 

I Call Me by Your Name finns det flera aspekter och faktorer som avviker från 

den norm gällande sexualitet och även mäns beteende som vanligen används i berättelser om 

homosexuella män. I adaptionen ser vi exempelvis män som gråter, som kramas och som badar 

ihop. Trots detta gestaltas dessa drag inte efter den stereotyp eller kliché som vanligen används 

                                                
88 Ibid., (00:27:48–00:28:05). 
89 Connell 2005, s. 77. 
90 Call Me by Your Name 2017, (00:13:50). 
91 McFarlane 1996, s. 21.  
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i skildringen av homosexuella män,92 varken i romanen eller i filmatiseringen. Det finns dock 

en kontrast mellan verken i hur gestaltningen av homosexuell kärlek sker i jämförelse med hur 

den heterosexuella brukar framställas. McFarlane menar att adaptionen måste anpassas efter 

publikens sociala och kulturella krav för få en positiv effekt.93 Han skriver även att ”adaptation 

delimits representation by insisting on the cultural status of the model… in a strong sense 

adaptation is the appropriation of a meaning from a prior text”.94 I kommande stycken kommer 

just denna aspekt analyseras: hur adaptionen skildrar den sexualitet som finns i romanen och 

varför just så.  

Med heterosexuell kärlek fokuserar jag här på de heterosexuella relationer som 

huvudkaraktärerna har – Elios med Marzia och Olivers med Chiara. 95  Det finns flera 

heterosexuella relationer mellan andra karaktärer som förekommer i både romanen och 

filmatiseringen, men jag har valt att fokusera på de ovannämnda. 

 

2.3.1 Heterosexuell kärlek – Elio  

Romanens skildring av Elios sexualitet ter sig på framförallt ett sätt: den är allt annat än 

bestämd. I boken finns det flera indikationer som tyder på att Elios sexualitet inte är ensidig 

och homogen. Han saknar Marzia och kan finna likheter mellan henne och Oliver. Det finns 

flera sekvenser då det framkommer att Elio fortfarande känner en dragning till Marzia medan 

han är med Oliver, såsom när han och Oliver reser själva till Rom och han ber Oliver att inte 

duscha eftersom att ”his smell reminded me of Marzia’s and how she too always seemed to 

exude that brine of the seashore on those days when there isn’t a breeze on the beaches […]”.96 

Marzia finns alltid kvar i tankarna. När Elio och Oliver är ensamma i Rom pratar Elio med en 

kvinna och fylls av känslan att ”I could have made love to her this minute and wept with her”.97 

Hans dragning till kvinnor, inte bara Marzia, är påtaglig trots att han då endast är med Oliver.  

                                                
92 Det här är något som exempelvis Rebecca Feasey tar upp i “SITUATION COMEDY: 
HOMOSEXUALITY AND MALE CAMARADERIE” ur Masculinity and Popular Television från 
2008, Hon understryker att homosexuella män vanligtvis porträtteras som glada, peppande och 
modeintresserade karaktärer som ofta fungerar som en ”bögkompis” åt sina kvinnliga vänner. 
93 McFarlane 1996, s. 20–21. 
94 Ibid., s. 21. 
95 Marzia och Chiara nämns som ”she” och Elio och Oliver som ”he”. Det utesluter dock självklart 
inte att de har en annan könsidentitet än detta, men eftersom att ingen annan information anges 
gällande varken karaktärernas kön eller genus så användes den information som presenteras i verken. 
96 Aciman 2007, s. 170.  
97 Ibid., s. 185. 
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Elios flytande sexualitet blir särskilt tydligt då han tidigare i romanen kommer på 

sig själv med att titta på Oliver och Chiara och frågar sig själv: ”[…] I didn’t know if what 

aroused me was her naked body lying in the sun, his next to hers, or both of theirs together.”98 

Möjligen är denna osäkerhet ett bevis på att Elio fortfarande inte är medveten om vilken 

sexualitet han har. När han tidigare försöker diskutera Chiara med Oliver finns även här en 

heterosexuell underton: ”It would allow us to warm up to one another through her, to bridge 

the gap between us by admitting we were drawn to the same woman. Perhaps I just wanted him 

to know I liked girls.”99 Citatet går att tolka som att Elio här vill upprätthålla en heterosexuell 

bild av sig själv inför Oliver. Eventuellt beror detta på att han inte vill att Oliver ska förstå att 

han har känslor för honom och framförallt för att det inte ska märkas att han avviker från den 

heterosexuella normen. 

När filmatiseringen skildrar Elios heterosexuella kärlek sker det på ett annat sätt 

– här finns fler scener med Elio och Marzia än vad som beskrivs i romanen. Bland dessa finner 

vi mer inblickar i deras sexuella relation när publiken får se dem ha sex, hångla, umgås, avsluta 

sin kärleksrelation och påbörja sin vänskapsrelation. Dessa scener förekommer inte i originalet. 

Framförallt är Elios sexuella relation med Marzia snabbt och enkelt beskriven i 

romanen: ”Marzia and I had made love in a deserted spot on the beach […].”100 Filmskaparna 

har alltså konstruerat scenerna med paret självständigt. När Elio och Marzia har sex i filmen så 

visas deras nakna kroppar, och framförallt hennes bröst, i bild.101 Linda Williams skriver i 

Screening Sex att då sexuella akter skildras i film förflyttas det privata till det publika.102 Det 

heterosexuella sexet kan därför med enkelhet flyttas till det publika, det vill säga framställas 

med exempelvis exponering av karaktärernas nakna kroppar. Dessa typer av sexuella 

handlingar följer även den heterosexuella matrisen: det är mellan två personer med varsitt kön 

som riktar sitt sexuella begär mot det andra könet.103 

McFarlane beskriver utförligt adaptionens behov av anpassning till filmpubliken 

sociala kultur.104 Adaptionen visar med enkelhet heteronormativt sex, troligtvis för att detta är 

tilltalande för den heteronormativa publiken vilket leder till att Elios heterosexualitet förstärks. 

                                                
98 Ibid., s. 43. 
99 Aciman 2007, s. 45.  
100 Ibid., s. 117. 
101 Call Me by Your Name 2017, (01:16:18). 
102 Williams 2008, s. 325.  
103 Ambjörnsson 2016, s. 95. 
104 McFarlane 1996, s. 20–21. 
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Elios sexualitet är däremot egentligen aldrig uttalad vilket innebär att inget fastslår att han är 

antigen exempelvis homo-, bi- eller pansexuell. 

Det finns även en avgörande sekvens i filmatiseringen då deras relation avslutas 

när Marzia besöker Elio och frågar ”Am I your girl?” varpå han rycker på axlarna utan att svara 

henne.105 En avgörande detalj är här det faktum att Elio och Marzia under hela filmens gång 

endast har pratat med varandra på franska. I den nämnda scenen använder hon dock engelska, 

som är det språk som Elio och Oliver talar med till varandra i hela filmen.106  I romanen 

förflyttas istället Marzia endast succesivt till periferin. Hon benämns stundtals, men Olivers 

närvaro och Elios tankar om honom tar över i handlingen. Det förekommer inget tydligt avslut 

på deras relation. Scenen i adaptionen blir härmed avgörande för Elios heterosexualitet. När 

förhållandet med Marzia tar slut så avslutas Elios heterosexuella relation och ersätts av en 

homosexuell relation. Efteråt har han en relation med bara Oliver och därtill finns endast en 

man kvar för hans sexualitet. I adaptionen framkommer det inte att han har några andra sexuella 

dragningar till någon annan. Detta medför att adaptionen målar upp en bild där heterosexualitet 

ställs i kontrast till homosexualitet – de kan inte finnas samtidigt. Elio måste därför avsluta den 

heterosexuella relationen för att hans homosexuella relation ska kunna ta plats.  

Även då Oliver har åkt har filmskaparna lagt in en scen då Marzia tröstar Elio och 

föreslår att de ska bli vänner igen. Hon finns där som vänskapligt stöd för honom och säger ”Je 

t’aime Elio. Reste amis?” (Jag älskar dig Elio. Ska vi förbli vänner?) och sträcker fram handen 

varpå han svarar ”Pour la vie?” (För livet?) och hon svarar ”For life” (För livet).107 Även denna 

scen förekommer inte i romanen. Deras relation får i filmen både ett avslut och en vänskaplig 

återförening. 

När dessa sekvenser jämförs verken emellan framträder en tydlig skillnad: 

adaptionen har konstruerat om och förstärkt Elios heterosexuella relationer. Det som sker när 

adaptionen väljer att avsluta hans dåvarande heterosexuella relation är att det homosexuella 

förstärks. När Elio inte har flickvän framstår det som att han istället endast är Olivers.  

 

2.3.2 Heterosexuell kärlek – Oliver 

I romanen framträder det att Oliver har varit heterosexuellt aktiv över hela staden,108 samtidigt 

som hans relation med Chiara beskrivs i romanen av Elio under några sidor som: ”The thing 

                                                
105 Call Me by Your Name 2017, (01:42:47). 
106 Call Me by Your Name 2017, (00:04:03). 
107 Ibid., (01:55:38–01:55:54). 
108 Aciman 2007, s. 67.  
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with Chiara happened so easily it was past reckoning.”109 Efteråt är Chiara endast en naturlig 

del i Olivers liv där deras relation beskrivs som en självklarhet. Relationen får aldrig ett tydligt 

avslut utan Chiara nämns istället mer sällan.  

Olivers sexuella umgänge är, likt Elios, i adaptionen endast riktad mot två 

personer: Elio och Chiara. Då Elio och Oliver inleder sin relation försvinner Chiara ur 

filmatiseringens berättelse. Här har adaptionen raderat alla de andra heterosexuella relationer 

som han haft utanför samtidigt som de har skapat fler scener med Oliver och Chiara. En av de 

mest utmärkande sekvenserna som filmskaparna själva har konstruerat är den då de först kysser 

varandra.110 Kyssen sårar Elio, då han syns hastigt torka bort några tårar. Relationen mellan 

Oliver och Chiara blir därefter rätt explicit: Chiara besöker familjen flera gånger och visas både 

hålla hand och kyssas med Oliver.111 

Detta går i linje med den tvåsamhetsnorm som genomsyrar filmatiseringen: det är 

när Oliver väljer bort Chiara som han kan ha en relation med Elio. På liknande sätt har Elio 

bara ögon för Oliver när de startar sitt förhållande. Oliver glömmer Chiara, vilket framträder 

extra tydligt då han struntar i att ta farväl av henne när han åker.112 Båda karaktärernas sexualitet 

blir med dessa medel förstärkta – deras sexualitet är primärt homosexuell.  

Oliver följer, i adaptionen, den heterosexuella matrisen i den mån att han har ett 

stabilt genusuttryck i båda verken, har en sexualitet och riktar den slutligen mot en person.113 

Han bryter mot matrisen då hans sexualitet inte är riktad mot endast ett annat kön. I och med 

hur heterosexualiteten däremot skildras i adaptionen tenderar Oliver att framstå som mer 

heterosexuell eftersom han slutligen väljer bort Elio helt för en kvinna. Adaptionen följer 

därmed matrisen i större utsträckning än vad romanen gör. 

 

2.3.3 Homosexuell kärlek – Elio 
 

I had wanted other men my age before and had slept with women. But before he’d stepped 
out of the cab and walked into our home, it would never have seemed remotely possible that 
someone so thoroughly okay with himself might want me to share his body as much as I 
ached to yield up mine.114 

 

                                                
109 Ibid., s. 43.  
110 Call Me by Your Name 2017, (00:28:03). 
111 Ibid., (00:32:53). 
112 Ibid., (01:44:31). 
113 Butler 1990, s. 151. 
114 Aciman 2007, s. 25. 
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Så beskriver Elio sina känslor för Oliver i romanens början. Redan här går det att urskilja tydliga 

homosexuella dragningar hos Elio. Liknande sekvenser återkommer i romanens senare del – 

hans sexualitet är mångsidig. Då han tänker på Oliver frågar han sig själv: “What could possibly 

be wrong with liking someone everyone else liked?” 115  Med citatet gör Elio att den 

homosexuella dragning han känner inte uppfattas som avvikande eller annorlunda för läsaren. 

Eftersom den dock fortfarande bryter mot den heterosexuella normen förblir hans sexuella 

dragningar och handlingar däremot queera,116 fastän de avdramatiseras för läsaren. 

Efter att Elio och Oliver har haft sex första gången beskriver romanen utförligt 

Elios både fysiska och psykiska smärta efteråt. Han hatar Oliver och vad de har gjort: ”No, I 

didn’t hate it at all. But what I felt was worse than hate. I didn’t want to remember, didn’t want 

to think about it.”117 Hans ångest efter sexet dras även till den spets där han önskar att det aldrig 

hade hänt och han uttrycker att ”I wish we hadn’t slept together”.118 

Han menar även att han känner sig färdig med Oliver då han säger att ”they’d 

[Olivers kroppsdelar] been mine for a night. I didn’t want them now”.119 Detta gör att han blir 

lättad när Oliver lämnar honom ifred och frågar sig själv om känslan är hans eget sätt att undvika 

skammen som han känner: ”Or was this another trick to stave off another access of loathing and 

shame?”120 I och med att Elio är fokalisator så tar läsaren del av alla känslor som han känner 

efter sin första homosexuella upplevelse. I romanen beskriver även Elio sexet detaljerat i 

efterhand, såsom att: ”[…] he had come all over my chest, because he said he wanted to, and I 

let him […].”121 Han beskriver även hur han vill tvätta alla sina homoerotiska dragningar:  
 

In a short while, after soap and shower, all my doubts about myself, which had started three 
years before when an anonymous young man riding a bike had stopped, […] [and] either 
stirred or hastened something that might have taken much, much longer work itself to 
consciousness – all these could now finally be washed away as well, dispelled as an evil 
rumo[u]r about me, or a false belief, released like a genie who’d served his sentence […].122 

 

Att författaren låter honom känna skam hör samman med hans tidigare rädsla för att det ska 

märkas att han avviker från den heterosexuella normen. Eftersom normen fortfarande är så stark 

i vårt samhälle än idag gör detta dock att berättelsen realiseras för läsaren. För första och enda 

gången i romanen tar även den historiska kontexten plats. 80-talet var inte en tid att friktionsfritt 

                                                
115 Ibid., s. 38. 
116 Ambjörnsson 2016, s. 15.  
117 Aciman 2007, s. 136. 
118 Ibid., s. 139. 
119 Ibid., s. 140. 
120 Ibid., s. 137. 
121 Ibid., s. 137. 
122 Ibid., s. 138. 



 23 

öppet bryta mot den heterosexuella normen – det var till exempel också då AIDS-epidemin bröt 

ut.123 

När paret är tillsammans i Rom, i romanens avslutande del, försvinner den skam 

Elio tidigare känt. När de kysser varandra offentligt där beskriver Elio det enligt följande: […] 

people could be walking by. I didn’t want to look. Let him be the one to worry. [---] I didn’t 

worry. If he wasn’t worried, I wasn’t worried.”124 

I adaptionen förekommer, som tidigare nämnt, ingen tvetydighet kring Elios 

sexualitet likt den som finns i romanen. Detta går att koppla samman med berättarperspektivet 

som begränsar berättandet och gör att detta istället måste visas med hjälp av andra faktorer 

istället för att skrivas ut ordagrant. Det här leder till att adaptionen har förenklat karaktären Elio 

och hans sexualitet. Att skildra honom likt romanens mer komplexa och sexuellt delade karaktär 

kräver mer utrymme och har här prioriteras bort. 

Elios skam efter sexet med Oliver framkommer inte heller i adaptionen, det 

framstår även som att han kysser Oliver helt obekymrat i Rom.125 Romanformatet gör känslorna 

betydligt enklare att skriva ut ordagrant. Filmen kräver ett större arbete för att förmedla 

känslorna när Elio inte kan säga dem högt, vilket kanske är en av anledningarna till att det inte 

görs. När adaptionen utelämnar skammen och låter Elio kyssa Oliver i Rom framstår även 

kärleken mellan dem som helt problemfri. Samma gäller för hans tvetydighet kring sin 

sexualitet – adaptionen har format om Elios sexualitet till mer riktad mot Oliver och därmed 

mer homosexuell än i romanen. 

Filmskaparna har använt andra mer implicita medel för att förstärka Elios 

sexualitet. I adaptionens första scen går det exempelvis att skymta ett självporträtt av Robert 

Mapplethorpe på väggen i hans rum. 126  Mapplethorpe är känd för sina homoerotiska 

fotografier. 127  Fotografiet nämns aldrig i romanen vilket gör detta till någonting som 

filmskaparna återigen själva har adderat. 

Familjen Perlman får ofta middagsbesök av vänner i olika konstellationer. I 

romanen förekommer dessa sporadiskt och passerar nästan obemärkt i berättandet. I adaptionen 

finns det däremot ett specifikt besök, som inte alls nämns i originalet, i form av det 

                                                
123 ”Kampen mot AIDS – 80-talets USA” (2015), UR Play, https://urplay.se/program/200748-80-
talets-usa-kampen-mot-aids (hämtad 2018-05-22), RFSL, Om oss, ”Historia – 1980-talet”, 
https://www.rfsl.se/om-oss/historia/ (hämtad 2018-05-15). 
124 Aciman 2007, s. 205. 
125 Call Me by Your Name 2017, (01:50:10). 
126 Ibid., (00:02:40). 
127 Bukowskis, Bukipedia, ”Robert Mapplethorpe”, 
https://www.bukowskis.com/sv/fineartbukipedia/8829-robert-mapplethorpe (hämtad 2018-05-04).  
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homosexuella paret som Elio kallar för ”Sonny and Cher” – två manliga karaktärer i skära 

kostymer. När Elio vägrar ha på sig skjortan som paret gav honom som gåva vid ett tidigare 

besök säger hans far: 
 

You are too old not to accept people for who they are. What’s wrong with them? What’s 
wrong with them?! You call them Sonny and Cher behind their backs, then you accept gifts 
from them? The only person it reflects badly on is you. Is it because they are gay or because 
they are ridiculous?128 

 

Det går att tolka att paret Sonny and Cher fungerar som en homosexuell representation i 

adaptionen. Deras besök och existens gör att homosexualitet för första gången tar plats i 

familjen, i huset och framförallt i Elios liv. När han spelar piano för paret dyker Oliver plötsligt 

upp i bakgrunden. Elios lätta och stämningsfulla pianospel ändras då Oliver ser på honom, till 

markant mörkare och dovare toner i moll och en högre takt. När Oliver vänder ryggen och går 

upp för trappen återgår Elio till det tidigare ljusa tonerna.129 Fastän pianospelet kan tolkas på 

flera olika sätt, så har filmskaparna oavsett gjort att stämningen förändras när Oliver kommer 

in bild. Elio påverkas av närvaron. Detta går att tolka som att det inte är förrän 

homosexualiteten, i form av Sonny and Cher, får plats i Elios liv som det först märks vilken 

inverkan Oliver har på honom. Förutom de små tårarna då Oliver kysser Chiara är detta första 

gången som publiken får se Elio uttrycka någon som helst känsla om Oliver. Här har adaptionen 

arbetat med andra berättartekniska medel, scenen i kombination med musik och kameravinklar, 

för att förmedla det som romanen istället skriver ut ordagrant. Här är det återigen en fråga kring 

hur adaptionen har använt berättarperspektivet och filmmediets möjligheter för att förmedla 

Elios känslor. 

Connell belyser hur förhållandet mellan heterosexuella och homosexuella män 

konstruerats utifrån den patriarkala ordningen, där homosexualiteten traditionellt har 

underordnats den normativt dominerande heterosexualiteten. Detta är något som går i linje med 

den dominerande heterosexualiteten, i enlighet med den patriarkala samhällsstrukturens 

homofobi.130 Det som gör att berättelsen skiljer sig från innehållet i Connells teori är dock att 

den lämnar de heterosexuella männen utanför – det är Elio och Olivers historia som är i 

centrum. 

Medan romanen inte lämnar mycket till fantasin kring sexet mellan Elio och 

Oliver, så skildras de sexuella akterna mellan dem i adaptionen på ett helt annat sätt. Första 

                                                
128 Call Me by Your Name 2017, (01:18:11–01:18:25). 
129 Ibid., (01:19:15–01:19:27). 
130 Connell 2005, s. 78. 
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gången de har sex får filmpubliken se dem hångla och klä av varandra på överkroppen, därefter 

svävar kameran iväg ut genom fönstret.131 Detta är också en av få gånger som publiken får se 

dem vara intima med varandra. I Linda Williams undersökning Screening Sex menar hon att 

det avgörande faktorerna för vilket sex som framställs på film beror på vilken sexualitet, i vilket 

forum och för vilken publik den visas.132 I fallet Call Me by Your Name framstår det tydligt att 

det homosexuella sexet censureras i adaptionen. Eftersom att filmen, som tidigare nämnt, 

gjordes av det världskända Sony Pictures Classics kan detta vara en påverkande faktor.133 Deras 

publik är stor och internationell, vilket leder till att skildringen därmed troligtvis har anpassats 

efter dennas huvudsakliga preferenser. 

Elios kärlek till Oliver skildras i en bubbla avskild från omgivningen. Berättelsen 

utspelar sig under 80-talet, den tid då AIDS-krisen var som värst världen över.134 Det finns inga 

spår alls av krisen som pågår utanför berättelsen. Båda verken är även helt befriade från explicit 

homofobi. Omgivningen och den historiska kontexten lämnas helt utanför berättelsen. Deras 

kärlek framställs därför som enkelt och inte avvikande, vilket blir ännu tydligare i adaptionen 

när de tar bort Elios skam kring sina känslor för Oliver.  

 

2.3.4 Homosexuell kärlek – Oliver 

Även Olivers homosexuella dragning förstärks i adaptionen. En utmärkande scen som 

filmskaparna själva har konstruerat är den då Elio, Oliver och Elios far åker och tittar på den 

antika staty som faderns anställda precis har funnit i havet. Mycket går att säga om följande 

händelseförlopp, men sammanfattat ser de tillsammans på när statyn av en man hämtas upp ur 

havet. Efteråt badar trion ihop. Här finns en sekvens då Oliver inspekterar statyn och försiktigt 

drar fingrarna över hans ansikte och läppar.135 Medan statyn inte förekommer i originalet så är 

scenen identiskt med hur han stryker Elios läppar innan de kysser varandra för första gången, 

både i roman och film.136 I romanen beskriver Elio att ”[…] then he touched my nether lip with 

his finger and let it travel left and right and right and left again and again as I lay there […]”.137 

                                                
131 Call Me by Your Name 2017, (01:25:32). 
132 Williams 2008, s. 325. 
133 Sony Classics, “Call Me by Your Name”, http://sonyclassics.com/callmebyyourname/ (hämtad 
2018-04-18). 
134 Hivportalen, HIVs tidiga historia, ”1980-talet”, https://hivportalen.se/hivs-tidiga-historia/ (hämtad 
2018-05-14). 
135 Call Me by Your Name 2017, (00:36:14). 
136 Aciman 2007, s. 80.  
137 Ibid., s. 80.  
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I adaptionen går beröringen att tolka som en förstärkning av Olivers homosexuella 

handlingar. Eftersom att statyn är av en man så får publiken därmed se honom visa ömhet för 

en mans läppar redan innan han kysser Elio. McFarlane menar att adaptionen inte behöver vara 

helt trogen till originalverket och skriver att ”within this critical context […], the issue is not 

whether the adapted film is faithful to its source, but rather how the choice of a specific source 

and how the approach to that source serve the film’s ideology”,138 vilket här blir extra tydligt. 

Filmskaparna har här valt att visa Olivers homosexualitet tydligare – i romanen finns Olivers 

homosexualitet inte med förrän han kysser Elio. Det som sker är att filmpubliken får en liten 

ledtråd att även Olivers sexualitet inte följer den heterosexuella normen, vilket även gör att 

publiken hänger med i berättelsen lite enklare. Återigen är adaptionen anpassad efter publiken 

och berättandet format efter publikens förutsättningar. 

 

2.3.5 Slutet 

Filmatiseringen innehåller scener från stunden då Oliver kommer in i Elios liv och löper sedan 

över hela deras sommar ihop, med en avslutande scen från vintern samma år. Den utmärkande 

skillnaden mellan verken är att romanen inte slutar där, berättelsen fortsätter och följer Elio 

efter att Oliver har lämnat för att sedan göra nedslag i sekvenser fram till 20 år senare. I 

romanens avslutning avlider Elios far, läsaren får ta del av då Elio besöker Oliver i USA och 

Olivers avslutande återvändo till familjen för ett kort besök.139 Berättelserna avslutas alltså på 

två olika sätt. Att sluten skiljer sig åt beror troligtvis delvis på att filmen följer den kronologiska 

berättelsen, där ett tidshopp hade kontrasterat mot resterande tempo. Skillnaden kan även bero 

på filmatiseringen istället avslutas mer dramatiskt och lämnar mer möjligheter för publiken att 

själv konstruera sin egen uppfattning om vad som hände sen. 

I båda verken gifter sig Oliver med en kvinna och återgår därmed till ett 

heterosexuellt förhållande. I filmatiseringen hörs han säga: ”speaking of shes, I’m calling to tell 

you guys I got engaged”,140 medan han i romanen, då han möter Elio 15 år senare, frågar om 

Elio vill ”[…] meet my wife, my boys”.141 

Elios historia tar däremot två olika vägar. I romanen återser han Oliver vid några 

tillfällen, där det också är tydligt att han fortfarande både saknar honom och åtrår honom. Han 

                                                
138 McFarlane 1996, s. 10. 
139 Aciman 2007, s. 245. 
140 Call Me by Your Name 2017, (02:05:38). 
141 Aciman 2007, s. 232.  
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benämner honom som ”my pluperfect lover”.142 Det finns även mycket i romanens avslutning 

som tyder på att Elio även har A många innan och efter Oliver. Han säger bland annat att ”if I 

were to punctuate my life with the people whose bed I shared, and if these could be divided in 

two categories – those before and those after Oliver – then the greatest gift life could bestow 

on me was to move this divider forward in time”.143 Han säger även att majoriteten av dessa 

”[…] made no difference whatsoever […]”,144 vilket kan tolkas som att han försökt laga sitt 

brustna hjärta med andra sexuella kontakter utan ett lyckat resultat. Det står dock klart att Elio 

inte har kunnat komma över Oliver. När Oliver försöker lätta upp stämningen genom att säga 

att de kan berätta deras historia för andra genom att beskriva varandra som två främlingar de 

mötte svarar Elio kort med att ”perhaps I am not yet ready to speak of them as strangers”.145 I 

romanen släpper Elio aldrig Oliver. 

Den avslutande scenen i filmatiseringen visar istället huset och sjön täckt i snö,146 

varpå hushållerskan Mafalda tänder en chanukiah.147 Elio får ett samtal från Oliver där han 

berättar om sin förlovning och hela filmen avslutas med en närbild av Elios gråtande ansikte. 

För en sekund ser han rätt in i kameran och bryter avslutningsvis den tredje väggen till 

publiken.148 Detta medför även att han bryter fiktionens ram, vilket benämns som ett ”diegetiskt 

nivåskifte”.149 Det sker ett perspektivbyte där fiktion och verklighet plötsligt blir samma sak.150 

I avslutningsscenen spelas ”Visions av Gideon” av Sufjan Stevens medan Elio 

gråter framför brasan. De första raderna i låten är ”I have loved you for the last time” och ”I 

have kissed you for the last time” vilka båda upprepas senare i texten.151 Här har adaptionen 

förstärkt känslan av avslut: inte bara filmen är slut, utan att även relationen mellan Elio och 

Oliver avslutas där. 

I adaptionen åtrår de slutligen endast varandra, tills att Oliver förlovar sig. Elios 

reaktion på beskedet, när han gråter, bevisar att han fortfarande har känslor för Oliver och 

möjligen därmed har känslor för endast honom. De får ett bestämt avslut på sin relation – Oliver 

väljer bort Elio. Här följer karaktärerna återigen tvåsamhetsnormen, som är en del av den 

                                                
142 Ibid., s. 233.  
143 Ibid., s. 230. 
144 Ibid., s. 231. 
145 Ibid., s. 238. 
146 Call Me by Your Name 2017, (02:02:33–02:03:02). 
147 Chanukiah är den ljusstake som används under den judiska högtiden Chanukah som infaller kring 
november och december i den gregorianska kalendern.  
148 Call Me by Your Name 2017, (02:11:00). 
149 Pusztai 2013, s. 45. 
150 Ibid., s. 45. 
151 Call Me by Your Name 2017, (02:07:50). 
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heterosexuella matrisen.152 Det går att tolka handlingen som att då Oliver väljer bort Elio för 

en kvinna återställs den heterosexuella matrisens ordning. Oliver väljer heterosexualiteten 

framför homosexualiteten och att endast rikta sin sexualitet till en person. Han skaffar även 

barn med nämnda kvinna. 

Då teorin appliceras på romanens avslut går det att se en annan utveckling. 

Framförallt så avlutas aldrig relationen explicit; Oliver flyttar hem till USA och gifter sig men 

återser ändå Elio under årens lopp. För Olivers del går det dock att utskilja att han fortfarande 

har någon form av känslor för Elio. Han vill bjuda hem honom, dricker drinkar med honom och 

har fortfarande sparat den målning som de köpte likadana kopior av sin sista morgon 

tillsammans.153 Fastän Oliver lever i ett heterosexuellt förhållande avviker dessa handlingar 

från den heterosexuella normen. I adaptionen stängs denna dörr istället helt. För Elios del 

återställs aldrig den heterosexuella matrisen eftersom att han fortfarande år och framförallt 

saknar Oliver livet ut. 

  

                                                
152 Butler 1990, s. 151. 
153 Aciman 2007, s. 236. 
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3. Sammanfattande diskussion  
Mitt syfte med uppsatsen var att undersöka hur kärlek mellan män kan adapteras från roman till 

film. Undersökningen utgick från romanen Call Me by Your Name från 2007 och dess 

filmatisering från 2017. Fokus centrerades till att finna vilka skillnader som uppkom i 

skildringen av kärleken mellan männen då berättelsen adapterades. Både berättarperspektiv, 

filmskaparens urval av scener, karaktärsdrag och hur olika former av sexualitet framställs 

analyserades. Med hjälp av adaptions-, queer- och genusteori går det att utläsa att adaptionen i 

allra högsta grad har påverkats av en anpassning till publiken och av filmmediet. 

Berättarperspektivet har i Luca Guadagninos adaption förflyttats från jaget Elio 

till filmens kameralins. De känslor han beskriver i romanen skildras istället med hjälp av yttre 

faktorer i form av handlingar såsom pianospelet, bilden av Robert Mappelthorpe och hans blick. 

Berättandet sker dock fortfarande utifrån Elios perspektiv där filmskaparna har behållit Elio i 

fokus och då det han inte vet om, till exempel omgivningen utanför berättelsen, aldrig visas i 

bild. Berättelsen har formats om vad gäller berättarperspektiv och kronologi, troligtvis för att 

passa publiken bättre. Romanens fragmentariska berättelse har omstrukturerats till en 

sammanhängande filmisk historia. Detta har gjort adaptionen till en mer lättsmält historia om 

kärlek, istället för romanens skildring av huvudkaraktärens svåra ångest.  

Karaktärsdragen förstärks i adaptionen, vilket gör att det upplevda 

maktförhållandet mellan Elio och Oliver ökar: Oliver har en mer etablerad maktposition då han 

både är äldre och mer omtyckt av omgivningen. Med hjälp av Connells maskulinitetsteori har 

jag kunnat fastslå att adaptionen har gjort Oliver mer hegemonisk maskulin än i romanen. 

Karaktärerna framställs dock inte efter en homosexuell stereotyp – de queera handlingarna 

framstår aldrig som speciellt avvikande. Adaptionen har förstärkt Elios maskulina 

karaktärsdrag och placerat honom i ett mer normativt och ”vanligt” sammanhang. Detta gör att 

publiken lättare kan relatera, identifiera sig och känna med honom i berättelsen. 

I Call Me by Your Name är det inte en fråga om queert läckage som kan ses som 

en undertext – det normativt avvikande skildras genom hela romanen. Den normbrytande 

kärleken mellan männen framställs i adaptionen däremot inte som avvikande från normen 

eftersom den aldrig problematiseras. Berättelsen utspelas i en bubbla avgränsad från historisk 

kontext, 80-talet och då AIDS-krisen var som värst världen över.154 Deras kärlek framställs som 

                                                
154 Hivportalen, HIVs tidiga historia, ”1980-talet”, https://hivportalen.se/hivs-tidiga-historia/ (hämtad 
2018-05-14). 
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enkel och inte explicit avvikande från någon norm, vilket följaktligen blir ännu tydligare i 

adaptionen när filmskaparna reducerar Elios skam kring sina känslor för Oliver. 

Avgörande för adaptionens skildring av kärleken mellan karaktärerna är hur 

sexualiteten framställs. Detta hänger samman med filmskaparnas urval av specifika scener och 

att de även har konstruerat egna. Scenurvalet förstärker känslan av att Elio är homosexuell och 

endast intresserad av Oliver, istället för i romanen då han uttryckligen säger att han åtrår flera 

personer av olika kön samtidigt. Med hjälp av genusteorin har jag kunnat visa hur adaptionen 

gör att berättelsen, tillika kärleken mellan männen, rättar sig efter den heterosexuella matrisen 

i större uträckning än vad romanen gör och understryker framförallt både tvåsamhetsnormen. 

Scenurvalet gör att de sexuella akterna mellan männen inte visas samtidigt som 

de heterosexuella akterna istället skildras. Detta leder till att det homosexuella förpassas till 

periferin – trots att det är en berättelse om homosexuell kärlek så visas den inte helt. Detta beror 

troligtvis på anpassningen till den heterosexuella publiken och att denna lever efter 

heteronormen. Filmpubliken är förmodat mer van vid att exponeras för heterosexuella 

handlingar och heterosexuell kärlek som visas, till skillnad från homosexuella, vilket gör att 

berättelsens innehåll ändras för att passa den mallen. Adaptionen har konstruerat om den 

heterosexuella kärleken, vilket gör att berättelsen passar den heterosexuella matrisen i högre 

grad än vad originalet gör. 

Adaptionen skildrar romanens homosexuella kärlek bredvid den heterosexuella. 

Det leder till att de sexuella handlingarna ställs i kontrast till varandra, medan de i romanen 

istället fungerar i symbios med varandra. Valet går troligtvis i linje med publikanpassning och 

den heterosexuella matrisen: eftersom homosexuellt sex och kärlek fortfarande är tabubelagt i 

vissa länder gör detta att sexet censureras i filmen samtidigt som matrisen gör att 

huvudkaraktärernas sexualitet måste förstärkas för att passa in i tvåsamhetsnormen. Adaptionen 

har valt att framställa den homosexuella kärleken och det homosexuella sexet inom en ram som 

anpassas efter den heteronormativa publiken.  

Kärleken mellan Elio och Oliver framstår i romanen som konstlad och svår. Elio 

släpper aldrig taget om kärleken han känner för Oliver, medan Oliver lever vidare sitt liv i ett 

heterosexuellt förhållande med en kvinna. I adaptionen skildras kärleken på ett annat sätt än i 

originalverket. Den är anpassad till den heterosexuella och större publiken vilket gör att 

karaktärernas sexualitet blir med definierade.  

Filmen utesluter att visa både sexet mellan Elio och Oliver samt de negativa 

känslorna som Elio känner efteråt, framförallt skammen han upplever. Detta gör att kärleken 

mellan dem, i adaptionen, aldrig pekas ut som någonting normativt avvikande. Relationen 
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mellan Elio och Oliver blir romantiserad och fläckfri i adaptionen – kärleken förenklas och 

följer istället en mer traditionellt filmisk historia om en vacker kärlek med ett dramatiskt slut. 

Undersökningen har visat att adaptionen Call Me by Your Name skildrar kärlek 

och sexualitet mellan män efter en heteronormativ mall, vilket är en stor kontrast mot hur 

romanen gör. Samtidigt går det att uppleva verket som att berättelsen lever upp till kraven om 

att inte skildra homosexualitet fördomsfullt, som vilken kärlek som helst. Å andra sidan 

normaliseras kärleken mellan Elio och Oliver så till den grad att homosexualiteten blir mer 

normativ. Är det här ett sätt att skildra kärlek eller är det här ett sätt att normalisera 

homosexualiteten efter samhällets normer – är det endast då den homosexuella kärleken kan nå 

masspubliken? 
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