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Abstract: 
Denna uppsats diskuterar genom en semiotisk och multimodal analys av intromontaget i filmen 

Upp hur semiotiska resurser samspelar i film och vad detta får för mening i filmen och hur detta 

kan appliceras på andra filmer. Uppsatsen går in på hur olika känslor såsom sorg, kärlek och 

uppfattningen av tid har gestaltats i denna scen och vad de olika semiotiska resurserna, färg, 

musik, objekt och klippning har för roll i att få fram dessa känslor. 
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1. Inledning 

Montaget i början av den animerade Pixar-filmen Upp där man visar en av huvudpersonerna, 

Carl Fredricksens liv tillsammans med sin fru Ellie är en scen som väcker mycket känslor hos 

publiken. Scenen som är runt fem minuter lång visar parets liv tillsammans från det att de gifter 

sig, deras husköp och renovering och alla deras drömmar de har tillsammans. Man får sedan 

veta att de tyvärr inte kan få barn som de så gärna ville ha, hur de tar sig förbi det och sedan 

hur de blir gamla tillsammans. Montaget slutar när Ellie dör och lämnar Carl kvar som änkling. 

Vem man än tycks fråga om just denna scen brukar svaret kretsa kring hur mycket påverkan 

scenen har haft på dem. I en intervju med regissören Pete Docter i LA Times 20101 förklarar 

han att det de ville med scenen var att berätta ett liv som har levts. De ville inte bara ta med det 

bra utan även motgångar som finns i livet.2 Scenen är mycket känd för att vara mycket 

känslosam och för att få folk att gråta, den är beskriven som en av de mest hjärtskärande 

stunderna i Pixar-filmer någonsin.3 Scenen har också en aspekt av nostalgi, där den romantiserar 

bilden av det liv Carl och Ellie har haft tillsammans.4 Att göra en sådan scen som täcker ett helt 

liv är svårt i sig men att göra det som de har gjort i scenen i Upp, nämligen utan någon dialog 

överhuvudtaget, är ännu mer utmanande. 

Scenen genomgick många varianter innan den landade i den slutgiltiga versionen. Under 

ett stadie var det bara en serie av korta filmsnuttar från Carl och Ellies liv med dialog och allt. 

Men det var när teamet såg ett gäng hemmavideor som de insåg hur mycket man kan se av ett 

liv bara genom korta sekvenser från vardagliga saker. I dessa videos hittade man den 

huvudsakliga inspirationen för scenen och man gick då över till ingen dialog över huvud taget 

i scenen. Så genom att använda en noggrann utvald blandning av musik, klippning, färg och 

bildspråk mm. lyckades de skapa en mycket väl fungerande scen.5 

Det jag vill undersöka i min kandidatuppsats genom att analysera denna scen är hur man 

utan dialog och med hjälp av medel såsom färg, musik, objekt och klippning som filmskaparna 

har använt kan skapa den känslosamma och välfungerande scen som detta montage är. Jag vill 

främst titta på hur sorg, kärlek och känslan av tid, och nostalgi har framförts i denna scenen. 

                                                
1 Giata Paul, Scene Dissection: “Up” director Pete Docter on the film’s emotional opening montage, 
2010 
2 Ibid 
3 https://screencrush.com/saddest-pixar-moments/ 
4 Haswell, H. 'To infinity and back again: hand-drawn aesthetic and affection for the past in Pixar's 
pioneering animation', 2014 s.8 
5 Giata Paul, Scene Dissection: “Up” director Pete Docter on the film’s emotional opening montage, 
2010 
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För att göra detta kommer jag främst använda mig av semiotik. dvs, läran om tecken och hur 

bilder skapar mening.6  

 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att förstå hur filmer förmedlar mening och känslor. Genom att 

analysera hur semiotiska resurser såsom objekt, färg, musik, klippning har använts i denna scen 

ska jag undersöka hur man kan få fram mening och framkalla känslor såsom sorg, kärlek och 

nostalgi. Målet är att få en djupare förståelse för de resurser som finns tillgängliga för 

filmskapare och dess möjligheter för att skapa känslomässig anknytning. Ett mål med uppsatsen 

är även att diskutera hur alla dessa tillgångar fungerar tillsammans i denna scen. 

 

Mina frågeställningar blir då: 

 

• Hur har man i filmen Upp genom användandet av objekt, klippnning, musik och färg 

förmedlat känslomässig anknytning hos publiken? 

 

• Hur samspelar semiotiska multimodala resurser i denna scen? 

 

• Hur har känslor som sorg och kärlek framkallats i denna scen hos publiken? 

 

• Hur har man förmedlat tid i en livsberättelse i denna scen? 

 

 

1.2 Metod 

Då jag vill analysera denna scen utifrån innehållet och metoderna filmskaparna har använt och 

hur dessa fungerar tillsammans kommer den metoden jag använder mig av att vara en kvalitativ 

analys av montaget från ett multimodalt och semiotiskt perspektiv. Semiotik har med tecken att 

göra och det jag vill undersöka hur de används och dess inverkan i montaget. Jag ska se på alla 

de beståndsdelarna i scenen, musik, färg, klippning och objekt, som en semiotisk resurs då alla 

                                                
6 Rose, Visual Methodologies, 2016, s.106 
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har möjligheten för meningsskapande och skapandet av känslor. Med multimodalitet menar jag 

att jag kommer analysera alla de olika delarna för att se hur dessa i relation med varandra 

påverkar känslan i scenen.  

För att genomföra analysen ska jag genom teorier från bildsemiotik och multimodalitet 

titta på de olika beståndsdelarna i filmen; klippning, musik och färg och analysera hur de har 

framkallat de olika känslorna kärlek, sorg och nostalgi och då även ta upp tidsaspekten i scenen. 

För att göra detta har jag tagit ett antal sekvenser från scenen som exempel på när dessa olika 

resurser används för att skapa mening och känslor. Bildsemiotik handlar om hur bilder skapar 

mening, dock kan semiotik vara en ganska osäker metod i och med att människor från olika 

bakgrunder och kulturer ser världen på olika sätt och därför tolkar meningar i bilder på olika 

sätt. Detta kan innebära att semiotik inte ger en tydlig bild av vilken mening det faktiskt rör sig 

om i en bild eftersom det kan vara subjektivt.7 Ambitionen är att nå bortom denna subjektivitet 

genom att i analysen lyfta fram sådant som de flesta kan relatera till. 

Utifrån vad John A. Bateman och Karl-Heinrich Schmidt skriver i deras bok Multimodal 

film analysis – How Films Mean8 ska jag analysera det multimodala i scenen. Boken ger en 

inblick hur multimodalitet kan kopplas till forskning inom film. Jag ska även använda mig av 

boken Visual methodologies: an introduction to researching with visual materials9 av Gillian 

Rose för att underlätta hur jag går till väga i analysen av det semiotiska i scenen. I boken 

förklarar Rose olika perspektiv och metoder för att analysera bilder, det kapitel jag främst 

använt mig av handlar just om semiotik där Rose ger en mycket ingående beskrivning i vad 

semiotik är och hur man kan använda sig av det. Rose förklarar bland annat vad tecken är, hur 

man analyserar dem och hur de fungerar i relation till varandra.  

En annan bok jag har funnit som har varit till stor nytta för min uppsats är boken How to 

read a film, movies, media, multimedia10 av James Monaco som går in i hur man ”läser” en 

film, såsom Rose har gjort förklarar även Monaco vad semiotik är och pratar mycket om tecken. 

Dock har Monaco mer fokus på just film och hur film är annorlunda från vanliga bilder och 

även språk. Denna bok har även varit mycket hjälpsam när det kommer till analysen av 

klippning då Monaco även går in på klippning och montage och hur det kan användas för att 

skapa mening. 

                                                
7 Rose, Visual Methodologies: an introduction to reserching with visual materials, 2016, s.141 
8 Bateman, Schmidt, Multimodal film analysis – How Films Mean, 2012 
9 Rose, 2016 
10 Monaco, How to Read a Film, Movies, Media, Multimedia, 2000 
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För analysen av färg har jag använt mig av Theo Van Leeuwens bok The language of 

colour – an introduction,11 där Van Leuuwen ger en socialsemiotisk beskrivning av hur man 

använder sig av färg för att utrycka oss, kommunicera och förmedla känslor som har varit 

mycket användbar.12 

 

 

1.3 Tidigare forskning 

När det kommer till semiotik och multimodalitet i film har det skrivits en hel del, bland annat 

artikeln Metonymy and visual representation: towards a social semiotic framework of visual 

metonymy av William Dezheng Feng.13 Där artikelförfattaren ger en inblick i metonymi inom 

berättande och menar att denna semiotiska modell är den som främst skapar mening och känslor 

i visuella medier. Dezheng Feng menar att det finns främst två typer av metonymi; en där man 

försöker få sin publik att reagera för att få fram känslor, och detta görs främst med hjälp av 

ansiktsuttryck hos karaktärerna.  Den andra typen av metonymi är att man framkallar rätt villkor 

får att få fram känslor. Detta görs med hjälp av att filmskaparna, ofta baserat på kulturell 

kännedom, vet hur en publik kan kunna reagera, t.ex. när man blir ledsen på grund av att någon 

annan gråter eller känner avsky på grund av att någon gör något hemskt.14 Han förklarar även 

att allt det filmskapare kan använda sig av och det vi kan analysera såsom t.ex. kameravinklar 

och så vidare allt är metonymiska processer.15 

Artikeln To infinity and back again: hand-drawn aesthetic and affection for the past in 

Pixar's pioneering animation16 av Helen Haswell beskriver Pixars tekniska utveckling och 

deras sätt att göra animerade filmer. Haswell förklarar att Pixar har sedan 90-talet satt 

standarden för animerade filmer och ständigt varit med i de senaste utvecklingarna av 

teknologin som används i datorgenererad animation. Pixar har även utvecklat de program som 

nu är branchstandard. Detta har de främst lyckats med genom att de gjort kortfilmer som var 

och en utmanar de mjukvaror och teknologer som funnits tillgängliga.17 Haswell menar att 

Pixars stil på animation ger en känsla av nostalgi eftersom de har en organisk estetisk bild 

                                                
11 Van Leeuwen, The language of colour – an introduction, 2011 
12 Van Leeuwen, 2011 
13 Dezheng Feng, Metonymy and visual representation: towards a social semiotic framework of visual 
metonymy, 2017 
14 Ibid, s. 453 
15 Ibid, s.461 
16 Haswell, To infinity and back again: hand-drawn aesthetic and affection for the past in Pixar's 
pioneering animation, 2014 
17 Ibid, s. 1–2 
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istället för det hyperrealistiska som går att få till idag med den teknologin som finns. Haswell 

avlutar med att förklara att det är flexibiliteten i datorgenerad animation som är dess styrka, att 

ha olika estetiska val såsom olika stilar och teknologier är det som gör att narrativet i animation 

kommer fram.18 

En artikel som handlar om just den scen jag har analyserat är artikeln Creating an 

Emotional Impact Without Dialogue: the case study of Pixar’s Up,19 i artikeln ger 

artikelförfattaren Michaela Wozny en inblick i montaget. Det Wozny tar upp handlar främst 

om formen på scenen där hon analyserar scenens dramaturgi med hjälp av ett diagram av 

scenens emotionella uppbyggnad. Wozny menar att det på grund av att allt som har satts in i 

scenen är så välkonstruerat och välmotiverat som scenen fungerar så väl och framkallar så 

mycket känslor hos folk.20 Wozny menar att scenen generellt sätt är glad och lättsam men när 

den väl blir ledsen blir den det rejält.21 Det Wozny även lägger fokus på är formen på scenen, i 

hur de har byggt upp den med hjälp av musik, ljus, färg och återkommande bilder. Då Woznys 

text främst handlar om uppbygganden av scenen är det jag vill åstadkomma en mer djupgående 

synvinkel i den semiotiska aspekten av montaget och varför man känner så som man gör. 
 

1.4. Teori  
 
 ”A film is difficult to explain because it is easy to understand”  

      – Christian Metz.22  

 

Genom detta citat förklarar Metz det svåra med att forska om film. En film är så lätt att förstå 

och på grund av det blir det svårt att förklara den och forska om den. Som tidigare nämnt i 

bakgrunden så är det främst semiotikens analysmetoder som är den metod som kan underlätta 

i just detta och är den metod jag främst kommer använda mig av. En gren av semiotiken som 

kallas socialsemiotik är en metod jag även kommer använda mig av. Socialsemiotikens 

grundidé är att ta hänsyn till hur mening skapas i sociala sammanhang och hur olika så kallade 

modaliteter, dvs. t.ex. bild, tal, musik, färg, mm. fungerar och interagerar tillsammans, detta 

                                                
18 Haswell, 2014, s12 
19 Wozny, Creating an Emotional Impact Without Dialogue: the case study of Pixar’s Up, 2014 
20 Wozny, 2014, s.12 
21 Ibid, s.3 
22 Monaco, 2000, s.158 
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kallas även ibland för multimodalitet och är även det ett teoretiskt perspektiv jag kommer 

använda mig av vid analysen av scenen.23 

 

1.4.1 Bildsemiotik 

Bildsemiotik är läran om tecken och hur bilder skapar mening. En stor del i semiotiken är att 

genom att dela upp tecken i två delar särskilja mellan vad man kallar för meningsbärare och 

mening. En meningsbärare är ett ord, ljud eller objekt och meningen är den betydelse eller det 

koncept som är kopplat till meningsbäraren.24 Den amerikanska filosofen Charles Pierce ligger 

till grund till denna syn att se på tecken och ägnade en stor del av sitt liv åt att förklara hur 

tecken fungerar.25 I språk och litteratur är det som gör dessa speciella just skillnaderna mellan 

meningsbäraren och meningen, att kunna väga dessa mot varandra för att skapa olika meningar 

är en av litteraturens starka sida. Dock är skillnaderna mellan dessa så väldigt lika varandra i 

film att det kan därför vara svårt att särskilja dem, detta beror på att en bild på t.ex. en stol är 

konceptuellt mycket närmare en stol än det skrivna ordet stol; det är en mer direkt relation 

mellan en bild och dess mening än i text.26  

Tecken kan enligt Pierce, sedan delas in fler underkategorier beroende på relationen 

mellan dess meningsbärare och mening ser ut, dessa kategorier är ikoner, index och symboler. 

En ikon innebär att tecknets meningsbärare har en uppenbar likhet till dess mening, t.ex. är 

diagram ikoniska tecken.27 Ett index är när relationen mellan meningsbäraren och meningen är 

som ”medfödda” hos dem som observerar symbolen och man behöver inte tänka på eller 

analysera vad tecknet betyder. Dessa är dock ofta kulturspecifika då ett tecken som är ett index 

någonstans i t.ex. USA kan ha en annan mening för oss här i Sverige. I symboler finns det en 

konventionell och tydlig relation mellan meningsbäraren och meningen; symboler representerar 

någonting. Till exempel kan en bild på ett barn representera framtiden. Tecken kan också vara 

det som kallas för syntagmatiska och paradigmatiska. Syntagmatiska tecken innebär att de får 

mening från andra tecken som i stillbild omger dessa tecken, eller i detta fallet i film när tecken 

kommer efter varandra i en sekvens av bilder. Detta kommer jag diskutera i en senare del av 

detta kapitel där jag tar upp mer om klippning och montage. Paradigmatiska tecken får sin 

                                                
23 Rose, 2016, s.137-138 
24 Iibd, s.113 
25 Iibd, s.118 
26 Monaco, 2000, s.158 
27 Rose, 2016, s.118-119 
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mening på liknande sätt som de syntagmatiska men skillnaden är att de paradigmatiska tecken 

får mening när de är i kontrast med andra tecken.28 

Två andra oerhört viktiga sätt som tecken får mening inom semiotik är denotativt och 

konnotativt. Dessa har ursprung från den franska semiotikern Roland Barthes. Det denotativa 

är helt enkelt vad tecknet visar, det är en beskrivning av tecknet. Det konnotativa är tecknets 

pålagda mening, alltså vad man som åskådare av tecknet associerar tecknet till. Dessa kan även 

delas in två kategorier; Metonymiska och Synekdokala tecken. Metonymiska tecken är tecken 

som är associerade med något som sedan i sig representerar något annat, dessa tecken fungerar 

ungefär som symboler. De synekdokala tecknen är del av någonting annat som representerar en 

helhet, eller en helhet som representerar en del av någonting.29 

Med alla dessa termer är det viktigt att komma ihåg att tecken och meningar är komplexa 

och att man därför ofta måste om inte nästan alltid, använda sig av flera av dessa termer för att 

beskriva och analysera ett tecken.30  

 

1.4.2 Socialsemiotik och multimodalitet 

En viktig del av semiotiken handlar om hur människor skapar mening i sociala sammanhang. 

Detta kallas för socialsemiotik och inom socialsemiotiken tittar man även på tecken men en 

viktig term inom detta område är något som kallas för semiotiska resurser. Semiotiska resurser 

är meningsbärare, som att genom att ha blivit indragna i ett socialt sammanhang teoretiskt har 

semiotisk potential som är utgjord av alla deras förra användningar samt dess potentiella 

användningar. Det är denna potentiella semiotiska mening hos semiotiska resurser som 

socialsemiotiken främst utforskar.31 En annan stor del av socialsemiotik handlar om så kallade 

modaliteter i vilka mening skapas. Modaliteter kan man säga är som olika medium såsom bild, 

text, musik, tal, eller färg. Mening uppstår dock främst när mer än ett av dessa modaliteter 

existerar tillsammans, det är här multimodaliteten inom socialsemiotik kommer in.32  

I en film finns det flera modaliteter och tecken samtidigt som de hela tiden existerar 

tillsammans och det är detta samspel av olika modaliteter som gör att själva berättelsen i sig 

skapas och får sin mening.33 Det är främst i hur dessa modaliteter och tecken differentierar från 

                                                
28 Rose, 2016, s.120 
29 Ibid,, s.121 
30 Ibid, s.120 
31 Ibid, s.137 
32 Rose, 2016, s.138 
33 Wingstedt, 2012, s.165 
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varandra som de skapar sin mening. Som nämnt tidigare i kapitlet om semiotik kan denna 

skillnad mellan tecken beskrivas som paradigmatisk eller syntagmatisk.34 I just film är det den 

paradigmatiska som är den viktigaste.35 

Inom film ger olika modaliteter enskild information till publiken. Men de fungerar även 

tillsammans för att leda tittaren genom filmens struktur. Inom multimodalitet i film är det dock 

svårt att precisera vilka semiotiska modaliteter som kan kombineras och vad som uppnås när 

de gör det. Det finns några olika sätt att försöka förklara dessa sätt som kombination av 

modaliteter kan ske på. Det kan ske i sammanställning, syntes eller i transformation.36 

Sammanställning innebär när två modaliteter är sammanställda och presenterade som en större 

enhet med mer komplexitet. Även om de fortfarande skulle kunna ses enskilt blir deras form 

och egenskaper nästan oförklarliga utan den andre. I syntes är det två modaliteter som är 

kombinerade så att de individuellt på ett sätt förlorar sin originalmening. Istället får de en ny 

mening som är helt annorlunda än den de hade från början eftersom de blir svåra att isolera. 

Transformation är närmare syntes än juxtaposition men istället för att få en ny mening som är 

mitt emellan två modaliteter är det snarare så att genom transformation förvandlas en modalitet 

i riktning mot ett annat. 37 

 

1.4.3 Klippning och montage 

Inom semiotik är det även viktigt att titta på bilder och dess meningar i ett större sammanhang 

genom att titta på dem i kontrast till varandra, det är ofta genom denna koppling som bilder får 

sin mening.38 Detta blir mycket viktigt inom film på grund av att film just är en serie av rörliga 

bilder. Inom klippning finns det något som kallas för montage, detta ord har flera betydelser 

men man kan kort beskriva skillnaden mellan orden ”klippning” och ”montage” som att i 

klippning, eller redigering som det ibland kallas, trimmar man bort det man inte vill ha kontra 

i montage där man har som mål att bygga upp någonting från det råmaterial som finns 

tillgängligt. Montage kan även användas genom att man antingen utifrån meningarna av de två 

angränsande bilderna skapar en tredje mening eller där man genom att väva ihop ett antal korta 

                                                
34 Bateman, Schmidt, 2012 s.82–83 
35 Ibid s.165 
36 Bateman, Schmidt, 2012, s.91 
37 Levinson, Music, Art, and Metaphysics, 2011, s.30–32 
38 Rose, 2016, 126–127 
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bilder eller bildsekvenser lyckas berätta mycket mer information på kort tid än vad annars hade 

varit möjligt.39  

En mycket spännande tid för film och speciellt för klippning och montage var under 1920-

talet, direkt efter den ryska revolutionen i Sovjet där två filmteoretiker Sergei Eisenstein och 

Vsevolod Pudovkin lade grunden för klippning och montage-teori.40 Pudovkin hade teorin om 

fem basala sorters montage, kontrast, parallellism, symbolism, simultanitet och letitmotif. Han 

utvecklade även en teori för samspelet mellan bilder som han kallade för ”relational editing” 

eller ”linkage”.41  

Ett av de mest kända experimenten som Pudovkin medverkade i var när Lev Kuleshov, 

Pudovkins lärare, spelade in en känd skådespelare under den tiden, Moszhukin, som fick helt 

enkelt ganska uttryckslöst titta in i kameran. Kuleshov klippte ihop denna bild på Moszhukin 

så att det såg ut som han först tittade på en soppskål sen en kvinna i en kista och sist på ett barn. 

Det som Kuleshov och Pudovkin sedan såg var att publiken de visade denna sekvens för var 

mycket imponerade av Moszhukins skådespeleri och att han kunde få fram hunger, sorg och 

tillgivenhet så genuint trots det att det var exakt samma bild på Moszhukin tre gånger om, detta 

kallades för Kuleshov-effekten. Det var runt detta experiment som Pudovkin började arbeta på 

teori som han kallade för ”relational editing” som främst handlade om hur filmskapare kan 

påverka sin publik, teorin gick ut på att den metod av klippning som styr tittaren psykologiskt 

är montage.42  

Eisenstein hade dock en lite annan syn på montage. Han såg det mer som en kollision 

snarare än Pudovkins syn om samspel mellan bilder. Eisenstein såg montage som en chans att 

skapa nya meningar och nya verkligheter. Han kallade montage för ”montage of attractions.” 

Attractions i detta fallet är enligt Eisenstein de grundelement i en bild som på något sätt 

påverkar tittaren psykologiskt, t.ex. något som framkallar en emotionell chock. Detta fann 

Eisenstein gav en frihet till montage där man kunde välja mellan dessa attraktioner och inte 

behöva tänka på så mycket logik och samspel som i Pudovkins teorier. 43 

I animation blir hela klippningsarbetet lite speciellt dock. Man kan tro att i animation 

finns det inget att klippa, man gör alla bilder i den ordning de ska vara sen är det klart, men det 

är lite mer invecklat än så. I vanlig live-actionfilm spelar man in först och sen klipper man ihop 

det till en film. Men i animation blir det lite tvärt om, man klipper först och ”spelar in”, det vill 

                                                
39 Monaco, 2000, s.216 
40 Monaco, 2000, s.400 
41 Ibid, s.220 
42 Monaco, 2000, s.401 
43 Ibid, s.402 
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säga animerar, sedan. Klippare, regissör och manusförfattare gör hela filmen i storyboards och 

sedan animeras den. Detta gör att klipparen är mycket involverad och har en stor frihet och på 

ett sätt makt inom animerad film, eftersom man är del av processen hela vägen i skapandet av 

en film med att lägga upp storyboards, med manuset och i klippningen.44 

 

1.4.4 Färg 

Färger kan ha oerhörd stor variation i dess mening och är mycket öppna för tolkning. För att se 

på färgens mening och färg som en semiotisk resurs måste man titta på vad som har gjorts 

tidigare med olika färger eftersom detta spelar stor roll i vad färgen kan ha för möjlig mening. 

Färgens mening kommer dock främst fram i hur samhället använder färgen då färg är ett socialt 

fenomen där samhället avgör vilka meningar, tolkningar, värderingar och definitioner som 

färgen har. 45 Att få fram en tydlig mening för färg har länge varit ett problem, först var det bara 

personliga åsikter som bestämde färgens mening med sedan blev det mer systematiskt. De 

första färgerna som hade en bestämd mening var vitt som stod för oskyldighet och renhet, svart 

som stod för lidande och straff och rött som stod för passion, uppoffring och kärlek. För att 

stärka sina argument om färgens mening använde vissa auktoriteter inom konst, vissa 

argumenterade baserat på vad de hade sett i sin vardag, och andra hade analogier med objekt 

som hade samma färg. 46 

En viktig distinktion att göra med färgmening är att en färg har ingen bestämt mening, 

snarare är det som finns en meningspotential som skaps i kulturella och sociala kontexter. Det 

finns så otroligt stora variationer hos en enda färgs möjliga betydelse, t.ex. kan blått vara en 

mörk och ledsam färg, men även glad och lugnande. Även om alla dessa meningar står i stor 

kontrast till varandra är de ändå legitima och det som bestämmer meningen är som sagt 

kontexten. Om man liknar blått till en solig sommardagshimmel blir meningen de glada 

associationerna, dock om man liknar blått med en stormig kall höstdag blir meningen tvärtom.47 

Färg kan även ha flera olika egenskaper som bidrar till dess meningspotential såsom 

nyans, färgmättnad, ljusstyrka, luminans, lyster och temperatur. Nyans har med gråskalan att 

göra och bestämmer hur ljus eller mörk färgen är. De mörka nyanserna brukar ses som stränghet 

medan de ljusa ses som spirituella och har en gudomlighet över sig.48 Färgmättnad är hur 

                                                
44 https://www.youtube.com/watch?v=OIV9IjulVi8&frags=pl%2Cwn 
45 Van Leeuwen, 2011, s.2–3 
46 Ibid, s.17–18 
47 Ibid, s.57 
48 Ibid, s.60 
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intensiv en färg är där färger som har hög färgmättnad ses som positiva, livliga och äventyrliga 

och de med låg färgmättnad ses som kalla, obehagliga och dämpade.49 Ljusstyrka, luminans 

och lyster har alla med hur ljusframbringande eller ljusstark en färg kan vara. Alla dessa ses 

som något gudomligt eller övernaturligt och associeras ofta magi. Vissa ser även dessa som ett 

sätt att utrycka det föreviga.50 Temperaturen i färg har med hur mycket blått eller rött den har i 

sig där det blåa är kallt och det röda är varmt. Förutom kopplingen till det varma och kalla i 

dessa två associeras ofta de kalla färgerna med lugn, distans och de varma kopplas ofta till 

energi och är mer framträdande än de kalla färgerna.51 

 

1.4.5 Musik 

Musik har länge varit en del av film, redan innan man började med dialog eller ljudeffekter 

jobbade filmskapare med musik i sina filmer. Stumfilm ackompanjerades nästan alltid med 

musik och musikens potential upptäcktes tidigt.52 Musik har många potentiella 

användningsområden, främst används det som ett redskap för att få fram en stämning eller 

känslor, men musik kan även t.ex. antyda narrativa händelser, dra publikens uppmärksamhet 

till något specifikt i bilden (eller utanför), specificera en plats eller tid och kan även förena 

bildsekvenser så att de inte blir distanserade från varandra. En anledning till att musik är så 

användbart i film är att den kan göra så många av de här sakerna samtidigt och mycket 

effektivt.53 Musik är en av de mest effektiva redskap för att skapa känslor i film, och när 

musiken gör detta känns filmen mer äkta och som publik blir man mer investerad i historien 

och i karaktärerna.54 Filmmusik är även ofta narrativ då den har en funktion i att berätta, 

kommunicera och bidrar ofta till viktiga delar av historien i filmen genom att multimodalt 

samspela med andra resurser i filmen såsom bilden dialog, ljudeffekter och så vidare.55 

Precis så som vi kan analysera film med hjälp av semiotik och avläsa meningar kan vi 

även göra med filmmusik genom att analysera musikens beståndsdelar såsom melodi, tempo, 

rytm, harmoni, instrumentation och form.56 Inom film kan musiken beskrivas som att ha olika 

                                                
49 Van Leeuwen, 2011, s.61 
50 Ibid, s.62–63 
51 Van Leeuwen, 2011, s.63.64 
52 Monaco, 2000, s.55–56 
53 Kalinak, Film Music, A Very Short Introduction, 2010, s.1–2 
54 Ibid, s.4–5 
55 Wingstedt, på tal om musikproduktion, Funktionell analys av musik i film och andra multimodalt 
berättande gestaltningar, 2012, s.161–164 
56 Kalinak, 2010, s.10 
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berättarfunktioner som var och en förklarar musikens ändamål i filmens berättande. Dessa 

berättarfunktioner är; emotiv, informativ, deskriptiv, vägledande, retorisk och temporal.57 

Den emotiva är den berättarfunktion som gestaltar känslor och stämningar, man brukar 

säga att denna kan uppfattas genom att uppleva den eller observera den. Om man som publik 

upplever den emotiva berättarfunktionen känner man specifika känslor eller stämningar. Om 

den dock observeras förstår publiken att känslor uttrycks men de upplever inte känslorna 

själva.58 Den informativa berättarfunktionen är när musiken kommunicerar information till 

publiken, detta kan vara när man tack vare musiken förstår specifika tidsepoker, kulturella 

sammanhang eller status i filmen. Inom detta används även något som kallas Ledmotiv vilket 

är när med hjälp av musik händelser, karaktärer eller andra delar av en berättelse specifikt 

representeras.  

Den deskriptiva berättarfunktionen är snarlik den informativa men skillnaden är att denna 

på ett mer specifikt sätt kan måla upp och beskriva olika egenskaper hos karaktärer, platser eller 

händelser. Den kan även användas för att beskriva personligheter, mentala processer och så 

vidare hos karaktärer i filmer. En vanlig del av denna berättarfunktion är när musiken 

representerar fysisk rörelse. Detta är något som används ofta i animerad film.59 Den vägledande 

berättarfunktionen är när musiken i en film styr publikens uppmärksamhet och fokus. Den kan 

göra detta på ett antingen indikativt sätt då musiken med hjälp av accenter eller fraseringar 

pekar ut något viktigt, eller på ett imperativt sätt då musiken uppmanar publiken till att utföra 

handlingar, detta är mest vanligt i datorspel och förekommer inte så ofta i film.60 

Den retoriska berättarfunktionen kan användas när man vill att musiken ska kommentera, 

ironisera eller reflektera över något i filmen. För att göra detta används ofta kontraster mellan 

bilden och musiken. T.ex. kan trovärdighet i en situation ses om en retorisk funktion. Den sista 

berättarfunktionen, den temporala, har som fokus i hur musik kan uttrycka tidförlopp. I denna 

berättarfunktion är kontinuitet i musiken viktigt. Man brukar säga att det finns tre sorters 

kontinuitet, omedelbar kontinuitet används för att binda ihop klipp, längre kontinuitet binder 

ihop sekvenser av bilder och övergripande kontinuitet används för att knyta samman en hel 

film. Musiken som den används i denna berättarfunktionen kan även indikera framåtrörelse i 

en film, att vi som publik tar oss från punkt A till punkt B.61  

                                                
57 Wingstedt, 2012, s.165 
58 Ibid, s.165–166 
59 Wingstedt, 2012, s.166 
60 Ibid, s.166–167 
61 Ibid, s.167 
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1.5 Analysverktyg 

De analysverktyg jag kommer använda mig i analysen från dessa teorier när det kommer till 

det semiotiska är främst symboler, index och ikoner då de ger en bra beskrivning hur tecken 

fungerar. Jag kommer även använda mig av den paradigmatiska och syntagmatiska synen på 

tecken eftersom dessa ger en tydlig inblick i hur tecken interagerar med varandra då detta är 

något jag vill undersöka i denna scen.62 Inom musiken kommer jag främst analysera scenens 

berättarfunktioner utifrån Wingstedts beskrivning då jag anser att det är en stor del av denna 

scen eftersom de använder musiken just för att berätta. Jag kommer även diskutera scenens 

instrumentering då låten i montaget är uppbyggd mycket kring detta.63  

När det kommer till klippning kommer jag använda detta som ett hjälpmedel i hur 

filmskaparna har fått fram tidsaspekten i denna scen, jag kommer titta på hur de har använt sig 

av montage då hela scenen är uppbyggt med detta.64 För analysen av färg i denna scen kommer 

jag utgå från Van Leeuwens teorier för att själv göra en analys av användandet av färg i denna 

scen. Då färgens meningspotential är så varierande kommer jag analysera färgen utifrån de 

känslor jag har valt, sorg och kärlek, och se hur filmskaparna har använt färg för att få fram 

dessa olika känslor.65 

 
 
  

                                                
62 Rose, 2016, s.118-120 
63 Wingstedt, 2012, s.165 
64 Monaco, 2000, s.216 
65 Van Leeuwen, 2011, s.57 
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2. Analys 
I detta kapitlet kommer jag gå igenom de olika känslorna som framkallats i scenen och se hur 

de olika resurserna objekt, färg, musik och klippning har haft för effekt på olika tillfällen i 

scenen. 

 
2.1 Kärlek  
I detta montage finns det oerhört många objekt som alla har en stor betydelse. Ett av de mest 

påtagliga objekt som har en stor betydelse för scenen är en återkommande del av montaget och 

hela filmen, nämligen ballonger. Carl har som yrke att sälja ballonger, något han gör genom 

hela sitt och vid sin sida har han alltid sin fru Ellie. 

 
      Fig. 1.1 Pete Docter, Upp, Pixar, 2009, 00:08:06 

 
      Fig. 1.2 Pete Docter, Upp, Pixar, 2009, 00:09:57 
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Ballongerna blir som en symbol i hur de representerar Carl och Ellies liv tillsammans. Det är 

som sagt det han livnär sig på och faktum att han kan göra det med sin fru blir ännu mer 

speciellt. Detta gör att när vi som publik ser en ballong får konnotationen av deras liv 

tillsammans. Detta visas även i användandet av färg i scenen, ett element av färg som håller sig 

kvar genom hela montaget är att filmskaparna har kopplat Ellie med en specifik färg; rosa, som 

hon på något sätt har på sig som kläder eller någon accessoar nästan varenda gång hon är med. 

Detta syns i hennes scarf som hon har på sig i båda dessa bildexempel. (Fig. 1.3 och 1.4) Även 

färgen på hennes namn och handavtryck på brevlådan är i rosa. När Carl är med Ellie på 

sjukhuset (Fig. 1.5) är det ingenting hon direkt har på sig som är rosa men dock så är blommorna 

som står på bordet rosa och hela bilden har som ett rosa sken. 

 
     Fig. 1.3 Pete Docter, Upp, Pixar, 2009.         Fig. 1.4 Pete Docter, Upp, Pixar, 2009 
     00:07:40              00:08:06 

 
      Fig. 1.5 Pete Docter, Upp, Pixar, 2009 00:10:57 
 
Sättet att använda färgen som ett sken för att representera Ellie är något som görs ganska ofta i 

denna scen, man bygger upp en känsla av hennes närvaro och deras kärlek till varandra. I en 

del av scenen dansar de tillsammans och där har hela bilden ett rosa sken som omger alltihop. 

Då sken som sagt används för att utrycka magi gör detta att deras relation och kärlek till 
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varandra får en slags magisk och gudomlig status och association då skenet av Ellies färg oftast 

används när de är tillsammans och vi som publik förstår hur mycket de betyder för varandra.66 

I montaget arbetar man även mycket med kontraster för att få fram mening. Ett tydligt 

exempel på detta är precis i början av scenen när Carl och Ellie gifter sig och vi får se hur de 

vinkar till sina respektive familjer. (Fig. 1.6) 

 
      Fig. 1.6 Pete Docter, Upp, Pixar, 2009, 00:07:20 

       
      Fig 1.7 Pete Docter, Upp, Pixar, 2009         Fig. 1.8 Pete Docter, Upp, Pixar, 2009 
      00:07:21             00:07:26 
 
Genom att klippa mellan den oerhört entusiastiska familjen Ellie har (Fig. 1.7) till den mycket 

oengagerade familj som Carl har (Fig. 1.8) får vi som publik snabbt en uppfattning om Carl och 

Ellies personligheter då vi får en inblick i deras bakgrund och uppväxt i hur dessa två familjer 

beter sig. Kontrasten mellan familjerna gör att vi som publik kan få en känsla av hur de är 

tillsammans, att Carl är den som är lite mer tillbakadragen och Ellie är den som får honom att 

bli lite mer äventyrlig genom sin entusiasm. 

 

                                                
66 Van Leeuwen, 2011, s.60 
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2.2 En livstid 

Denna scen är ett mycket gott exempel på hur man kan använda klippning för att berätta så 

mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Filmskaparna har lyckats visa nästan en hel 

livshistoria på ungefär fem minuter. En sekvens i scenen där filmskaparna visar att tiden går är 

när Ellie hjälper Carl med sina slipsar (Fig. 2.1), något som blir som en rutin för dem innan de 

går ut ur huset. 

.  
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      Fig 2.1 Pete Docter, Upp, Pixar, 2009 00:09:33 - 00:09:47 

 

I denna del används deras rutin att hon hjälper honom med slipsar som en indikator över tid, 

här lyckas man visa att 30–40 år har gått på ungefär 15 sekunder vilket visar på hur effektivt 

montage kan vara för att representera tid då detta hade varit mycket svårt att uppnå på något 

annat sätt än just montage.67 Vi får även en inblick i deras äktenskaps dynamik på detta sätt, i 

och med att vi vet att Ellie troligtvis har hjälpt Carl med detta varenda dag ger en känsla av 

omsorg och hur mycket de bryr sig om varandra. I denna scen blir även slipsarna i sig en symbol 

över tid, man ser vad som har varit populärt under dessa tider och till sist för att visa på ålderdom 

får Carl en fluga istället för en slips. 

Ballongerna i scenen som är ett återkommande tecken kan även dessa få konnotationer 

till tid. Då ballonger kan ses som en slags barnlik glädje, ger ballongerna en känsla av nostalgi 

genom hela scenen, särskilt med tanke på att det var just genom ballonger som de träffades som 

visas i scenen som kommer precis innan montaget. Att det är just ballonger som Carl har sålt 

genom hela sitt liv ger även detta en nostalgikänsla över deras liv tillsammans. 

                                                
67 Monaco, 2010, s.216 
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Musiken i montaget hjälper även till mycket med att visa tid. Den blir då temporal då den 

hjälper till i denna scen i att uttrycka att tid passerar.68 Detta görs bland annat med hjälp av 

instrumenteringen i musiken. Den allra första delen av musiken är det en trumpet med en sordin, 

som används till för att skapa en speciell klang, är det som spelar melodin. Detta instrument 

med det tillbehör gör att musiken får en slags retro-känsla eftersom det oftast kopplas till 

gammal jazz-musik. Detta indikerar att montaget utspelar sig förr i tiden. I musiken byter de 

vilka instrument som spelar melodin, även detta blir en indikator på att tid passeras, när ett 

instrument är färdigt så tar nästa över. Trumpeten byts ut av en violin som i sin tur blir utbytt 

av en flöjt. Sedan kommer ett piano som tas över av en violin igen och sedan ett piano igen. 

Efter detta börjar instrumenten om igen i samma ordning. Denna upprepning av instrumenten 

kan även detta ses som en indikation av tid. 

Ett annat återkommande objekt i montaget som representerar deras liv tillsammans i deras 

allra tuffaste stunder i livet är deras ”äventyrsbok” som de gjorde tillsammans när de var små 

(se Fig 2.2). I denna skriver de in alla deras äventyr de har haft tillsammans och boken blir då 

en symbol som representerar deras drömmar de har. Denna blir en mycket stark symbol som 

framkallar mycket känslor då den som sagt används i de mest tunga stunderna i deras liv. Den 

används första gången i scenen precis efter det man får reda på att de inte kan få barn. Ellie har 

satt sig utomhus och Carl kommer ut och ger henne boken för att påminna henne om alla de 

andra äventyr de kan ha och kommer ha tillsammans. 

 
      Fig. 2.2 Pete Docter, Upp, Pixar, 2009, 00:09:00 

                                                
68 Wingstedt, 2012, s.167 
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      Fig. 2.3 Pete Docter, Upp, Pixar, 2009 00:08:56 
 
Andra gången deras äventyrsbok används är när Ellie ligger på sin dödsbädd (Fig. 2.4) och hon 

ger boken tillbaka till Carl. Det är nästan som om hon ger honom deras minnen de har haft 

tillsammans och säger hejdå. Detta ger en stark koppling till nostalgin i scenen. Även att den 

bara är med i montaget under dessa två svåra stunder i deras liv gör att den får en mycket stark 

association till hopp och nostalgi, eftersom båda gångerna de har gett den till varandra har det 

varit som att de tröstar varandra och säkerställer att allt kommer bli bra trots vad som händer. 

 
      Fig. 2.4 Pete Docter, Upp, Pixar, 2009, 00:10:57 
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2.3 Sorg 

En mycket stark sekvens som många anser vara den sorgligaste delen av hela montaget är när 

Carl och Ellie får reda på att de inte kan få barn. Just när det kommer till semiotik är denna 

intressant då det i första bilden (Fig. 1.10) finns massor av tecken som representerar barn såsom 

t.ex. storken som är en viktig symbol för lycka, barn och dess kärlek till sina föräldrar.69 

Mobilen som Carl monterar och spjälsängen är även dessa objekt som många kopplar till barn. 

Mobilen i sig är även intressant, då den består av zeppelinare, vilka kan konnotera äventyr, 

något som Carl och Ellie värderar mycket högt och drömmer om. 

Dock i den andra bilden (Fig. 1.11) ändras stämningen totalt när de sitter hos en läkare 

där han förklarar att Carl och Ellie inte kan få barn. Vi kan förstå att de är på ett sjukhus och att 

mannen är en läkare då han har en vit rock på sig som läkare ofta har, skylten som syns bakom 

Carl och Ellie är en illustration av en gravid kvinna ger oss fler ledtrådar till varför de är där. 

Dessa bilder och tecknen i dem får en sån stor påverkan och mening eftersom kontrasten mellan 

dessa bilder är så stor. I och med det vi får reda på i den andra bilden gör det att hela första 

bilden blir väldigt bitterljuv och fruktansvärt ledsam. Dessa tecken blir då paradigmatiska, det 

vill säga att de får sin mening i vilka tecken som finns i kontrast till dem.70 

Detta kan man säga är i linje med Eisensteins teori om montage; en kollision mellan 

kontrasterande bilder för att skapa en tredje högre mening.71 Denna mening som då är att de 

inte kan få barn hade man kanske förstått från bara den andra bilden (fig.1.11) men det som gör 

att den blir så effektfull och känslosam är att man precis fått se deras lycka och längtan efter att 

få barn.  

                                                
69 Biedermann, Symbollexikonet, 1995, s.392–393 
70 Rose, 2016, s.120 
71 Monaco, 2000, s.402 
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      Fig. 3.1 Pete Docter, Upp, Pixar, 2009, 00:08:36 

 
      Fig. 3.2 Pete Docter, Upp, Pixar, 2009, 00:08:43 

 
Denna sekvens är även ett mycket tydligt exempel på hur väl användningen av färg fungerar i 

denna scen. Den första bilden är väldigt ljus och alla färger oerhört saturerade och ger en känsla 

av glädje och liv. Färgerna går även i pastelltoner vilket är något som brukar associeras med 

barn. I kontrast är bilden efter (Fig. 3.2) mycket mörk, osaturerad och gråblå i tonen, detta gör 

denna bild mycket kall och att man får en känsla av sorg och olycka.72 I dessa två bilder har 

färgerna en oerhört stor roll i hur vi som publik uppfattar och känner i denna stund. Eftersom 

kontrasten mellan dessa bilder är så oerhört stor blir den andra bilden (Fig. 3.2) nästan som en 

                                                
72 Van Leeuwen, 2011, s.61 
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chock för tittarna eftersom bilden innan har varit så oerhört glad. Detta visar på hur viktigt det 

är att ta hänsyn till vilken kontext som färgerna är i för deras meningspotential.73 

Den andra delen av montaget som är väldigt sorglig är när Ellie ligger på sin dödsbädd 

och sedan dör. Denna sekvens är ett tydligt exempel på hur viktiga ballongerna blir för detta 

montage (och senare i hela filmen när det är ballonger som Carl använder för att lyfta upp deras 

hus och flyga iväg). I dessa två bilder (Fig. 3.3 och 3.4) ser vi hur Carl med hjälp av en blå 

ballong visar för Ellie att han är där för henne. Det är nästan som om att han kommunicerar 

genom ballongen hur han finns där för henne och hur mycket han älskar henne.   

 
      Fig. 3.3 Pete Docter, Upp, Pixar, 2009, 00:10:49  

 
      Fig. 3.4 Pete Docter, Upp, Pixar, 2009, 00:11:09 
 
 

                                                
73 Van Leeuwen, 2011, s.57 
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I denna sekvens omger fortfarande det rosa skenet dem, men detta ändras snabbt när montaget 

går vidare till nästa del. Man ser Carl sitta i kyrkan på Ellies begravning omgiven av det här 

rosa skenet, som om Ellie fortfarande finns med honom. När han går hem finns en svag ton av 

rosa som långsamt försvinner helt tills det tillslut blir helt svart och scenen tar slut. Då vi som 

publik under hela montaget har kopplat den rosa färgen till Ellie, gör detta att när den tas bort 

får man nästan en känsla av saknad. Detta är även något Wozny har funnit i sin uppsats.74 I 

dessa två delar av montaget görs även något intressant med instrumenteringen i musiken. I 

övrigt är det olika huvudinstrument såsom trumpet, stråkar, piano osv. som byter av varandra 

och som ackompanjeras av bakgrundsinstrument. Dock här är det här bara ett solopiano som 

spelar mycket mjukt och lugnt. Detta blir även en stor kontrast från vad som har hänt i musiken 

instrumentaliskt innan och ger en känsla av tomhet och avsaknad. Båda stunderna inleds dock 

med stråkar vilket är instrument som kan kopplas till sorg och saknad. Då får musiken även här 

en emotiv berättarfunktion.75 

 
      Fig. 3.5 Pete Docter, Upp, Pixar, 2009, 00:11:14 

 
      Fig. 3.6 Pete Docter, Upp, Pixar, 2009         Fig. 3.7 Pete Docter, Upp, Pixar, 2009  
      00:11:21              00:11:30 

                                                
74 Wozny, 2009, s. 
75 Wingstedt, 2012, s.165–166 
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3. Slutdiskussion 

I denna scen är det som sagt så många olika tecken och modaliteter som arbetar tillsammans 

för att få fram all den mening som jag nämnt i de olika analysdelarna. Musiken, bilderna och 

färgerna är alla modaliteter som har en stor roll i hur denna scen uppfattas genom hela scenen. 

Den sekvens från montaget där det märks tydligast hur alla modaliteter skapar mening 

tillsammans är just i scenen där Carl och Ellie får reda på att de inte kan få barn (Fig. 3.1 och 

3.2). 

I just den sekvensen är musiken mycket påtaglig med hur den går ner så mycket i tempo, 

ändrar instrumenteringen och blir väldigt avskalad när den andra bilden kommer. Då detta 

montaget inte har någon dialog eller några ljudeffekter över huvud taget spelar musiken en 

mycket stor roll i scenen. Om man ser på de olika berättarfunktionerna passar musiken i detta 

montage in på några av dom. För det främsta är musiken emotiv då den är väldigt hjälpsam för 

att få fram känslor.76 Detta görs främst genom att när karaktärerna går igenom något bra i livet 

är tempot på musiken livfull och pigg. Dock, när Carl och Ellie har sina motgångar blir tempot 

väldigt långsamt. På samma sätt skalas även färgen av i kontrast med den föregående bilden 

som är oerhört färgglad och byts ut av den grå, blå mycket kalla bild på sjukhuset. Visst kan 

man höra på musiken att den är ledsam, och man ser på bilden att den är ledsam, men genom 

att kombinera dessa två modaliteter får man en mycket mer påtaglig effekt på publiken samt en 

upphöjd betydelse av de två modaliteter. Även om man kan höra på musiken att den blir ledsam 

i denna stund kan man ej utan att se bilden förstå vad det är som faktiskt händer. Kombinationen 

av dessa modaliteter, musik, färg och bild blir då i denna stund en sammanställning.77  

En annan mycket viktig del av detta montage är just ballongerna. Dessa har en stor roll i 

hela filmen och detta visas mycket väl i montaget. Just att det är ballonger som Carl livnär sig 

på hela sitt liv gör ballonger till ett viktigt objekt i filmen. Ballongerna representerar även starkt 

Carl och Ellies liv tillsammans i och med att det är genom ballonger som de formar en vänskap 

i deras första möte som barn som visas i scenen innan montaget. Där får vi se hur Carl springer 

runt med en blå ballong när han träffar på Ellie i vad som senare kommer bli huset som de 

renoverar och bor i. Carl tappar ballongen och de två hjälps sedan åt att återhämta den. Detta 

blir viktigt i detta montage eftersom just denna blåa ballong är en återkommande symbol i 

scenen. Det är genom den Carl visar att han är där när Ellie är sjuk och som han sedan håller i 

när han är på hennes begravning. Att ballongen är det som han hade när de först träffades och 

                                                
76 Wingstedt, 2012, s.165-166 
77 Levinson, 2011, s.30-32 
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det han har med sig när han är på hennes begravning och säger farväl gör att ballongerna får ett 

oerhört stort emotionellt värde.  

  

3.1. Slutsats 

Genom att analysera det semiotiska: objekt musiken, färgen, klippningen och det multimodala 

i scenen har det framkommit ett antal resultat som förklarar hur vi uppfattar känslor i denna 

film. Det som främst har blivit tydligt är att hur man genom att använda kontraster av olika 

modaliteter i denna scen så har filmskaparna lyckats skapat känslosam anknytning. Den sekvens 

som diskuterats flera gånger; när de inte kan få barn, är ett mycket bra exempel på när alla dessa 

teorier knyts samman för att skapa denna känslosamma stund. Som sagt bidrar färgen, musiken 

och semiotiken till denna sekvens men utan just den stora kontrasten mellan de två bilderna 

hade inte känslan av sorg, förlust och uppgivenhet varit alls lika påtaglig. Om bilden där de 

förbereder för barnet inte hade kommit direkt före hade man förlorat mycket av meningen och 

känslorna i den andra bilden. Detta tyder på att den främsta tillgången man har som filmskapare 

för att skapa mening och känslor är paradigmatiska hjälpmedel som kan få fram denna 

konstrast.  

De främsta sorters tecken som filmskaparna har använt för att få fram Carl och Ellies 

kärlek till varandra är metonymiska tecken, alltså sådana tecken som är associerade med 

någonting som representerar något annat.78 Dessa finns i överflöd i denna scen i t.ex. 

ballongerna som representerar deras kärlek, äventyrsboken som representerar de drömmar de 

har tillsammans och slipsarna som även de representerar deras kärlek och den omsorg som finns 

i deras förhållande. 

Men det är även hur alla dessa modaliteter fungerar tillsammans som är viktigt i detta 

montage. Genom att ha analyserat alla dessa modaliteter är det tydligt att eftersom filmskaparna 

har noggrant valt ut färger, musik, och objekt blir denna scen mycket känslomässig. Till skillnad 

från den kontrast som råder mellan olika bilder i sekvensen är det snarare genom en harmoni 

som multimodaliteten fungerar i denna scen. Alla modaliteter fungerar väl tillsammans i denna 

scen, detta märks genom att när känslan i scenen är lycklig och munter är alla dessa olika modus 

av montaget det också. Musiken är väldigt glad och färgerna är mycket ljusa och saturerade. 

Dock när sorg gestaltas dras alla modaliteter till det motsatta, färgerna blir kalla och musiken 

dämpad och man använder mer kontraster vid klippning. 

                                                
78 Rose, 2016, s.121 
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Hur filmskaparna representerat tid är ett bra exempel på hur man med hjälp av montage 

kan berätta en hel livsberättelse på nästan 60 år på bara fem minuter. Detta har de gjort med 

stor hjälp av, som Pete Docter förklarade, att ha med både sorliga och glada stunder i livet. 

Även genom användandet av musik, återkopplingen till symboler såsom ballongerna och 

äventyrsboken genom hela montaget har filmskaparna lyckats framkalla en känsla av nostalgi 

och ihågkommande hos publiken. 

Denna uppsats kan förhoppningsvis ligga till grund för fortsatt forskning inom semiotik 

och meningsskapande inom animation där en möjlig infallsvinkel är hur detta har sett ut 

historiskt i tidig animerad film och hur den semiotiska och multimodala utvecklingen inom 

animation har sett ut och bidragit till animation som en filmkonst. Ytterligare en infallsvinkel 

kan vara att applicera denna semiotik och multimodalitet på andra sorters animationer, så som 

filmer producerade av Studio Ghibli, den japanska animationsstudion som har en väldigt 

säregen stil på sina filmer, och då undersöka hur man i den kulturen applicerar semiotik i sina 

filmer och jämföra det med till exempel Pixar-filmer. 
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