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Förord

Jag ville få en större förståelse och erfarenhet av kortfilmsproduktion och har därför gjort mitt 
examensarbete på Citar Forskningscenter på UCP, Universidade Católica i Porto, Portugal som 
medverkande i produktionen av O Trovão, en animerad kortfilm av Alvaro Barbosa. Projektet 
startade i April och kommer att fortgå under året med målet att avslutas vid årsslutet 2007. Jag 
kommer att fortsätta att arbeta på kortfilmen till slutet. Detta arbete skrevs i slutet av 
modelleringsfasen, dvs tidigt i produktionen.  

Mitt syfte var att få en inblick i hur man jobbar i team med kortfilm, med allt från planering, till 
produktion och hur man kan samarbeta för ett gemensamt mål med personer från olika 
bakgrunder och med olika kunskaper, smak och åsikter. 

Tack till João Seabra som ordnade plats för mig i produktionen och till Alvaro Barbosa för all 
hjälp och gott samarbete. 
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Abstract

The content of this essay is divided into two parts where the first part is about my participation in 
the production of the short film O Trovão. The other part has brief information about the 
animation industry and also contains two interviews with people from the industry. 

In production of O Trovão I have worked with a small team through the first stages, planning, 
concepts, sound and modelling. We are now about to finish modelling the last two characters 
before we move onto the texturing stage. The result so far for the whole team is four modelled 
sets with props and the four, soon to be finished, characters. We have also recorded some of the 
voices and music for the first scenes. 



iv

Sammanfattning

Arbetet är uppdelat i två delar. Den första handlar om min egen medverkan i kortfilmen O Trovão 
och hur organisationen och planeringen runt filmen är upplagd. Den andra delen handlar om 
animationsbranschen och olika landers marknader for animerad film och tv. Den innefattar också 
två intervjuer med kortfilmskapare. 

I kortfilmsproduktionen har jag tillsammans med teamet gått igenom de första faserna i 
produktionen, från planering och research, till koncept och modellering. Just nu ar vi mitt uppe i 
karaktärsmodelleringen för att snart övergå i texturering. Under tiden har ljudläggaren arbetat 
med audio. Resultatet så här långt för hela produktionen  är fyra mer eller mindre 
färdigmodellerade scener med all tillhörande rekvisita samt två färdiga karaktärer och två under 
konstruktion. Vissa kameror är satta med tillhörande ljud och röstskådespelarna är valda och 
vissa delar av dialogen är inspelad och färdig. 
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Introduktion

Syftet med rapporten är att få en inblick först och främst i en kortfilmsproduktion men också mer 
allmänt om animationsbranchen. Rapporten är delad i två delar, den första angår min medverkan i 
produktionen av kortfilmen O Trovão och den andra behandlar kortfattat animationsbranchen. 

I kortfilmsproduktionen ville jag se hur man kan arbeta i team mot ett gemensamt mål och hur 
man i projektet koordinerar och planerar olika delar av produktionen med allt ifrån ljud och
röstskådespeleri till koncept, modellering, riggning, animation och rendering. Jag ville också lära 
mig och utvecklas i mitt eget arbete i produktionen, inte bara tekniskt och konstnärligt utan även 
försöka utveckla förmågan att arbeta i ett nära samarbetande team av personer med olika 
arbetsområden och kunskaper. 
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Del 1. Kortfilmsproduktion. O Trovão. 

Allmänt
Teamet består av ett tiotal personer med olika arbetsområden. 

Teamlista

Handledare: João Seabra
Manus, Regi, musik och ljudäggning: Alvaro Barbossa
Tekniskt ansvarig: João Rema
Produktionsarbete: Emma Svensson, Ana Alves, Fransisco Paim, João Rema
Koncept: José Fonseca
Manus: Paulo Rosária
Röstskådespelare

Organisation och förutsättningar

Mitt kontor ligger i Citar, forskningscenter på UCP, i en avdelning med projektsarbetare inom 
3D, digital art, arkitektur och interaktiva medier. I samma rum sitter Ana Alves och Fransisco 
Paim som arbetar i produktionen samt José Fonseca, koncepttecknare. I en annan byggnad sitter 
Alvaro Barbosa, ansvarig för filmen, samt João Rema, tekniskt ansvarig. 

När jag började jobba på projektet var filmidén, storyboard och delar av karaktärs- och 
miljökoncept redan färdiga. Alvaro beskriver projektet som öppet, demokratiskt och levande, det 
vill säga att alla inblandade får komma med åsikter och förslag på förändringar på allt ifrån 
berättande till visuell stil och ljud. Vi har hittills genom arbetets gång haft diskussioner och bollat 
idéer mellan varandra om olika delar av filmen. Alvaro är dock den ansvariga och tar de 
slutgiltiga besluten. 

Kort om filmen
Filmen utspelar sig på 60-talet på en gård på den portugisiska landsbygden. Stilen är cartoon med 
med viss realism när det kommer till stil på möbler. Den kommer att vara svartvit alternativt 
väldigt desaturerad. Filmen är en första del i en tänkt serie som utspelar sig i fyra olika scener, en 
exteriör på gården och tre interiörer, ett vardagsrum, ett kontor samt ett sovrum.  I filmen finns 
fyra karaktärer, en liten flicka, en morfar, en mormor samt en elak tv-försäljare. Morfadern har 
just beställt en tv och är av uppfattningen att en tv fungerar så att små personer bor i tv:n. 
Mormodern är åskrädd och tror att allt silver i huset måste gömmas i lådor. Flickan är neutral och 
tv-försäljaren är en hal rackare. 

Filmen är baserad på Alvaros egna minnen av sin familj och karaktärerna är gjorda därefter. 

Filmen är riktad mot en portugisisk publik med portugisiska röster. Inledningsvis diskuterades det 
huruvida filmen skulle vara på engelska eller portugisiska men eftersom handlingen bygger på 
gamla portugisiska föreställningar och traditioner var det mer naturligt med portugisiska röster.
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Genomförande

Planering

Vi inledde arbetet med ett möte med Alvaro Barbosa och João Rema där jag fick ta del av syftet 
med projektet, filmidén, storyboard och koncept. Jag fick ge mina åsikter och ställa de frågor jag 
hade angående projektet som sådant, arbetsgång och min egen medverkan. Vi gjorde en grov 
tidsplanering och en mer detaljerad planering över inledningsfasen. Eftersom arbetsfördelningen 
ständigt förändras har planeringsfasen varit svar och oövergriplig. Eventuellt kommer två 
ytterligare personer att arbeta i produktion men planeringen är flytande på grund av att man inte 
vet när och med vilka resurser olika delar av produktionen ska ske. Våran huvudsakliga 
arbetsgång är planerad som följer. 

Arbetsgång
1. Idé, historia Alvaro Barbossa
2. Manus, Paulo Rosária, Storyboard Jose Fonseca, Alvaro Barbossa. 
3. Koncept José Fonseca
4. Grov tidsplanering.  
5. Detaljplanering Alvaro Barbossa, João Rema, Emma Svensson
6. Modellering, detaljkoncept Emma Svensson, Ana Alves, João Rema, José Fonseca. 
7. Previz, tillsättning av röstskådespelare, Alvaro Barbossa, João Rema, Ana, Emma
8. Testning av stil, ljus, texturer
9. Texturering Emma Svensson, Fransisco Paim, Ana, João Rema. 
10. Ljus Emma, Ana, João, Fransisco
11. Ljudinspelning, musik, ljudläggning, Alvaro med hjälp
12. Animation Ana, Emma, Francisco, João
13. Rendering Ana, Emma, Francisco, João
14. Komposition Ana, Emma, Francisco, João

Dokument
Storyboard
Koncept
Objectslistor
Tidsplanering

Storyboard

Storyboarden är vårat viktigaste dokument, 19 sidor totalt. Alvaro har under modelleringsfasen 
omarbetat hela storyboarden för att undvika allför mycket synlig dialog för att spara tid på 
ansiktsanimationer senare i produktionen. 
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STORYBOARD ”O TROVAO” História e Realização: Álvaro B. | Concept Art: J. Fonseca | Argumento: P. Rosária’

Ecrã Preto ... Toca o Telefone em antecipação
Plano da Mão de EDUARDO TESOURAS a levantar o auscultador 
do Telefone … Grande Plano (1.1)

AVÔ
(voz off)
Daqui fala Virgílio Mendes...
Olhe...A antena já está montada… sempre entregam a televisão 
hoje… está, está sempre gente em casa…

EDUARDO TESOURAS
Muito Bem Sr. Mendes...Entregamos Hoje ao fim do dia...
AVÔ
(voz off)
Fica combinado. Sempre quero ver como é que essa coisa 
funciona…

EDUARDO TESOURAS
E electricidade?... Têm?...

AVÔ
(voz off)
… Pois, electricidade temos… mas será que posso desmontar a 
caixa para ver o que é que vocês põem lá dentro?

EDUARDO TESOURAS
Bem?... Lá Dentro só têm válvulas?...

AVÔ
(voz off)
Válvulas… só tem válvulas? Sim, sim… devem ser válvulas 
devem… válvulas falantes… e se fossem enganar o jetas da ponte? 
Hã?

CRÉDITOS

EXT. ALDEIA – DIA

A câmera passa por tabuleta ... Enquadra Casa com carrinha à 
frente (que arranca)....sobe ao telhado de uma casa, onde se ergue 
uma antena em forma de tesoura, desce até à janela da sala. O céu 
está azul. Tudo acompanhado por música.
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Research

Vi som jobbar med produktionen har tillsammans med Regissören och konceptartisten sett på en 
del kortfilm, diskuterat stil och stämning och bollat idéer under arbetets gång. Vi ska även under 
arbetets gång testa olika tekniker med hjälp av tekniskt ansvarige João Rema. Hittills har vi sett 
dvd:er med modelleringstekniker samt testat på Xfrog, plugin till Maya för att göra träd och 
buskar. Vi kommer i de olika faserna att göra research och tester, framför allt när det gäller 
karaktärsanimation, riggning och ansiktsanimation för dialog med blendshapes. 

En annan del av vårat förberedande arbete har varit att söka referenser och information om 
utseende och funktion på objekt i filmen så som det var i Portugal på 60-talet. Vi har gått i 
butiker med antika möbler och tagit reda på arkitektoriska detaljer och allmän levnadsstandard 
kring den tidpunkten. Konceptartisten José har också gjort detaljerade beskrivningar på en del 
föremål. 

Produktion

Programvaror
Vi använder oss av Photoshop, Maya, Xfrog och Zbrush och kommer troligtvis att använda oss 
av Motionbuilder, Fusion och Premier senare i produktionen. 

Möten
Vi har möten underfär en gång i veckan där man går igenom vad som gjorts och vad man ska 
göra och hur det ska göras, samt flytande diskussioner om koncept, ändringar och planering med 
alla inblandade parter.   

Modellering
Vi har tillsammans arbetat med modellering av miljöer och karaktärer. Inledningsvis gjordes fyra 
olika scener, en exteriör och tre interiörer. Vi fortsatte sedan med objektsmodellering samt 
karaktärsmodellering. Den huvudsakliga metoden har varit att modellera objekten för att sedan 
förvränga delar av objekten till en mindre realistisk stil. Till en del objekt har vi använt 
konceptskisser och till andra har vi haft referensfoton. 

Ljud och Previz
Ljudet till en lång inledningsscen gjordes under modelleringsarbetet samt en preliminär 
kameraåkning genom scenen. Vi ska försöka sätta kamerorna och göra en previz så snart som 
möjligt så att man är säker på vad som syns och inte syns i scenen. 

Koncept
Grundkoncepten var färdiga innan vi började modellera men under arbetets gång har även mer 
detaljerade koncept gjorts. 
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En del av mitt arbete är också att färglägga en del rutor i storyboarden som förslag till preliminär 
ljussättning och stämning i bilderna. 

Resultat

Det rent fysiska resultatet för teamet så här långt är fyra mer eller mindre färdig modellerade
scener med alla tillhörande props samt fyra karaktärer varav två fortfarande är under
konstruktion. Jag håller på att modellera tv-försäljaren. Några förändringar har skett sedan det
första konceptet gjordes.  
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I objektslistan nedan ingår enbart de objekt som jag själv har modellerat. 

Objektslista

Set
Exteriör Gård, hus
Interiör Kontor

Vardagsrum
Sovrum
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Props
Ext. Hus

Mur/Port
Träd
Kvarn
Lada
Skylt/Lampa

Int. Kontor Skrivbord/Stol
Hylla/tv-apparater 
Telefon/askfat/cigarr/namnskylt/klädhängare

Int. Vard.rum Vitrinskåp/byrå
Gungstol
Telefon/TV/Radio
Väggur/Tavlor

Int. Sovrum Fönster
Säng/Sängbord
Vas/Tavlor
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Diskussion

Erfarenhet så här långt

Först och främst har vi ett väl fungerande, utvecklande och kreativt samarbete. Jag har friheten att 
komma med förslag och egna idéer som alltid tas upp till diskussion. Arbetets olika delar sker 
parallellt. Eftersom jag arbetar på ett forskningscenter med personer som jobbar med både bild, 
ljud, film, konst och interaktivitet finns alltid människor som kan ge goda råd, åsikter och hjälp. 
Produktionen är relativt liten och jag upplever det som ett sätt att testa sig fram, utvecklas och 
förbättra samarbete för de inblandade. På området finns också goda resurser för ljudproduktion. 
Det känns väldigt intressant och utvecklande att få ta del av de olika delarna i produktionen, inte 
bara när det gäller modellering, koncept, texturering och animation utan också ljudproduktion, 
röstinspelning, administration och distribution. 

Modelleringsfasen har gått bra och resultatet är gjort före utsatt tid i tidsplaneringen. Samarbetet 
har också fungerat väl även om det fanns vissa frågetecken i början om vem som skulle godkänna 
nya idéer, koncept och modeller och kommunikationen mellan konceptritaren och regissören. 

Vad kunde ha gjorts bättre?

Eftersom att personerna i produktionen började vid olika tidpunkter och har olika arbestområden 
och vissa jobbar halvtid och andra heltid så har planeringen fått lida. Vi gör om planeringen från 
vecka till vecka och vi har inga fasta deadlines. Det hade varit svårt att fösöka förbättra 
situationen på grund av den krångliga fördelningen av arbete men jag tror att fler än jag som 
jobbar på projektet hade haft nytta av ett fastare tidsschema och tydligt uppsatta mål. Kanske har 
det blivit så på grund av otydlighet när det gäller vem som tar ansvar för att sätta upp målen. 
Hittills har tekniskt ansvarige Joao Rema varit ansvarig för grundläggande planering medan vi 
som arbetat med att modellera sets och props varit ansvariga för detaljplaneringen. Det är ett 
projekt med en ny sammansättning av människor och det tar ett tag innan man hittar sina roller 
och optimala sätt att samarbeta på och förstå varandras visioner och sätt att arbeta på.  

Del 2. Animationsbranschen. 

Kortfilm

Bill Kroyer, oscarnominerad regissör, ser animerad kortfilm som lika kraftfull och viktig som all
annan sorts filmskapande. Vissa idéer berättas bäst med en 3-minutersfilm. En 
kortfilmsproduktion blandar allt ifrån skisser, skulptur, skådespeleri, fotografi till dramaturgi, 
miljö- och karaktärsdesign. Bill säger att argumenten är många för att producera kortfilm och 
även om kortfilm sällan drar in mycket pengar kan det vara ett första steg till 
långfilmsproduktion. Exempel på personer som gått från kortfilm till långfilm är t.ex. John 
Lasseter (Tin toy till Toy Story), Nick Park (Wallace & Gromit till Chicken Run) och Chris 
Wedge (Bunny till Ice Age). [2]
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Många fristående studios precis som de allra största gör kortfilm som ett sätt att marknadsföra sig 
själva, att visa nya koncept eller att hålla de anställda upptagna under perioder med lägre 
arbetsbelastning. Kortfilmer är sällan ekonomiskt lönsamma i sig själva men kan leda till att en 
karaktär eller en idé blir tillräckligt populär för att få möjlighet att göra en längre produktion. 
Oftast visas kortfilmer enbart på filmfestivaler men kan också visas på tv och få uppmärksamhet 
på internet. Möjligheterna att marknadsföra kortfilm ökar då vissa tv-kanaler letar kortfilmer att 
visa som inslag mellan program och inte minst på internet kan framför allt väldigt korta 
kortfilmer nå framgång. [2]

Intervju med Matthey Landeur, en av skaparna bakom kortfilmen En tus 
brazos, vinnare av Award of Excellence på Siggraph 2007

Kortfilmen En tus brazos handlar i korthet om ett framgångsrikt tangodansande par varav den 
manliga parten, Jorge numer sitter i rullstol. Med hjälp av sin fru och danspartner Elba finner han 
sig snart i sitt livs tango. 

Tell me shortly about the people behind En Tus Brazos! 

We were three people to make that short, François Xavier Goby, Edouard Jouret and myself. It 
was our graduate short, we did it last year. Edouard jouret is 22, he made Supinfocom for four 
years; François Xavier is 23, he made Supinfocom for two years in the south of France, then he 
took half a year for travelling and then he did the last two years in Supinfocom in the south of 
France. About me, I am 22, I did a year in Paris, in an applied arts school (who’s name is Olivier 
de Serres) and then four years in Supinfocom in the north of France. 

What software did you use?

We used quite many softwares, but mainly 3ds max, Photoshop, Illustrator, After Effects, 
premiere, Avid, Soundforge and many pencils.

How much time did you spend on ETB?

Well, we totally spent a year and a half on our short. The first six months, we worked on the 
script and we also learned 3d modelling/texturing/rendering with our teachers. Then, during the 
summer, we all worked in companies (for our graduate year) and we tried to collect as many 
references as we could. After that, during 3 months, we made the 3d layout and learned 3d 
animation and compositing. The last 6 months were for all the production. We wanted to share 
everything between us. I mean to do all the parts of the short together. In fact, we had to 
specialize a bit, I mean that François made more character modelling, Edouard made the main 
character setups, and I did more animation and all the final parts as assembly and sound 
assembly.

About the time, it was quite easy in the beginning, we could even take our week ends. At the end 
of the year, particularly the last 3 months, it was quite hard; we worked every day, until midnight 
and often later. The last two weeks were awful. I think that we slept 4 nights.

What were the main purposes for the short? 
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First, it was our graduate short. Everyone at school had to make a short during our last year. Also, 
that’s the main reason for all of us to make that school, we all wanted to make a short movie. 
Then, our story grew up, it became more important that a graduate thing, we all liked the story, 
we all wanted it to work, to be more than a 3d animation short. The most important for us was 
that everyone understood Jorge’s pain and Elba’s decision, and most of all their love. Of course, 
it was also a huge challenge for the three of us to make a dance in animation, specially a tango.

Now, when you have finished the film and some time has past, what do you think of the result 
and the publicity? 

Well, since we have finished the film, lots of things happened. First of all, we had really nice 
notations in our promotion. We became majors of our promotion, although we didn’t expect it at 
all. Then, we put our short in a website, a month after our graduation and lots of people came to 
see it, so well in fact that our website crashed because there were to many people on it and our 
website wasn’t prepared for it. Finally, the short was nominated in some festivals, which was 
really fantastic! So, I would say that we had a wonderful publicity.
Personally, I do have a lot of deceptions around this short, I mean that we wanted to do so much 
more things in it but the time was to short and we had to do some sacrifices. I have a lot of 
deceptions because of those sacrifices.

But in fact, we had so much nice messages and so much people liked our short that it should 
mean that the main things we wanted to talk about and show were understood by most of the 
people. So, although we have some deceptions around our short, we all think the result is great, 
maybe it could be better, but it is still great. And as it was our first short movie, we guess this is a 
pretty good beginning, and we are hoping to make another short better than the first one.
Also, I need to say that working in a group is not always easy but we had some wonderful times 
together and this is another great thing.

Basically, what has happened since you have finished the film?

Well, just after our short, I worked with François Xavier, as graphists, in a great advertising 
called match.com. Then, we joined a motion graphic company called View. Edouard joined us 
recently in this company. François Xavier recently made a  clip for a school, an introduction  for 
a 3d school presentation, a 45 second long videoclip. Personally, I’m still working in the 
company called View, I also made some shots in another short movie and some animations for a 
video game company.

François Xavier and me are in a contract with a production company called Mrhyde, as directors. 
We made some tries for some advertisings but for the moment we aren’t directing any 
advertising. 

What was production like, did a lot of things change from the initial idea or did things go 
according to plan?

Well, that question is quite hard. In the early beginning, we just had the concept, which was:  
« Two people, a tango dance ». This basic idea came from François Xavier (who spent four
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months in Argentina). Then, he wanted to make this story around two old people. Then, we 
introduced the idea of the wheelchair, but after that we agreed that an old guy stuck in a 
wheelchair was a bit too much and we changed the two old people into a great tango dancer and 
his wife. After that, we wrote the whole script quite easily but we had absolutely no idea about 
what to do during the tango dance.

As we had no idea for the tango dance, we contacted two real tango dancers and we agreed about 
a choreography together with a tango valse music. We made a short videoclip with it, believing to 
use it for the 3d animation. Three months later, we changed the music because we thought that 
the tango valse music was a bad idea. But it was a complete mess because the new music was 
really not mixing with our videoclip so we decided to throw away the choreography and to make 
a new one by ourselves. I have to admit that it was quite a dark time for us. Then, we mixed a lot
of things (drawings, videos, extracts of our last choreography) to make a layout of the tango 
dance. A few months later, we put the city sequence and our layout was ready. Finally, we made 
a final 3d layout and we realized we had to do another big sacrifice. Normally, in the beginning 
of our short, there was a character singing and introducing the couple. We really loved that 
character but after the 3d layout, we had to delete him because he was too hard to make and we 
didn’t have enough time for him. After all those modifications, the production began for 6 
months but there were few changes.

What are you working with right now and what are your plans for the future?

By now, Edouard, François Xavier and myself are working in a motion graphics Company.
We have some plans for the future. We are working, François Xavier and me, on another script 
for another short. Also, François Xavier is making an animation for an opening music festival and 
I am working in a videoclip, and trying to finish it by the beginning of July.
Of course, the three of us are planning to make another short together.

Intervju med Alastair Graham, skaparen av musikvideon Suba. 

Alastair, en känd illustratör och konstnär från London snubblade på ett ex av cd:n São Paolo 
Confessions av den nyss avlidne musikern Suba. Efter en resa till Novi Sad i Serbien som av ett 
sammanträffande är Subas hemstad och ett möte med Subas bäste vän bestämde Alastair sig för 
att göra den korta animerade filmen till en av Subas låtar. 

How was the design process for Suba?

The creative process was a fairly traditional one, painted backgrounds (water colour), the Indians
likewise, then cut up and "animated "….if that's the word. It WAS hard to get the 
right feeling, or rather it didn't happen immediately, particularly on the colours
of the backgrounds. My hand-drawn style can be a little cautious colourwise. We really 
amplified them, banged them up in the computer (Photoshop). The rigging of the characters 
 from my very detailed drawings) was difficult, they told me, but we didn't cut too
many corners. 

What about the production process?
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The film was all done on the cheap, the studio doing the 3D (Jellyfish Picture) as and when they 
could, between other jobs. So there wasn't a huge amount of pressure, mainly
9 to 5. All the elements were there, the music, the idea, the right people to do it. It would
have been positively perverse NOT to do it except I couldn't raise the money, so
I paid for it myself, a budget of just under 20,000 Euros. I figured it would lead to
something else, it still might.

How have you distributed the film?

I try to get it into as many festivals as I can, and I got a deal with a distributor called
Future Shorts. They seem to be quite energetic (they have teamed up with MySpace 
and they are showing Suba at Cannes) I haven't seen any money back yet. We won $5000 in the 
International Manga and Anime Festival in 2005, it’s been shown in Brazil,the U.S, Korea, Italy 
etc. and has generated quite a lot of interest from the techno-guys (the Siggraph Festival of 
Computer Generated work in Boston, which has led to other showings, among them a new Arts 
Centre in Dallas with outdoor 40 foot screens) So, I'm not a millionaire yet, but people have seen 
it.

Do you have any advice for people in the animation industry or people making short films?

All I would say is; If you really want to do it, then do it, even if people tell you "it'll
never work, It'll cost too much" etc. It's important to follow and implement your
passion. I Can't emphasize this enough. I also found real inspiration in the Shorts 
programme they show every evening at the Annecy Festival, in other peoples work,
in fact; the competition!

What are your plans for the future?

I'm trying to get what might be called "Suba" Part 2 airborne.

Animationsbranschen

Mycket har förändrats för studios och fristående filmskapare i animationsbranschen de senaste 15 
åren. Inte minst på grund av att utrustning som används för att göra animerad film blir allt 
billigare. Allt fler kan göra film av hög kvalitet med relativt låg budget vilket har skapat ökade 
möjligheter för många filmskapare men också medfört att konkurrensen blir allt större. På grund 
av konstnadseffektivitet och flexibilitetsbehov bygger stora delar av branschen på frilansarbete.
Distributionsalternativen har ökat i och med internet vilket också har skapat fler alternativ till 
marknadsföring. Alla dessa förändringar har gjort branschen allt mer komplex för dess aktörer att 
förhålla sig till. Konstnadseffektivitet, god marknadsföring och distribution utan att kompromissa 
med kvalitet har blivit allt viktigare för att lyckas i animationsbranschen. [1]
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Film

Antalet animerade filmer som kommer ut på biograferna ökar stadigt för varje år som går. Enligt 
Montion Picture Association of America (MPAA) så gav de 12 stora animerade filmer som 
släpptes år 2001 in 790 miljoner dollar i biljettförsäljning, nära 10 procent av den totala 
inkomsten för alla släppta amerikanska filmer det året. De animerade filmerna stod för enbart 3 
procent av utbudet. 10 av dessa filmer gjordes av stora studios som Dream Works och Disney 
men även mindre produktioner kan vara ekonomiskt framgångsrika om budgeten är relativt låg. 
[1]

Distribution

Den globala filmmarknaden styrs till stor del av Hollywoodstudios som inte bara producerar och 
finansierar film utan också sköter distribution. Eftersom det är svårt att få en film distribuerad 
över stora delar av världen utan en av dessa stora studios gör ofta filmproducenter kontrakt med 
distributörer även om det kan innebära att man lämnar ifrån sig stora delar av rättigheterna till 
filmen. Distributörerna kommer ofta in tidigt i produktionen och finansierar ofta delar av 
produktionen. Alternativet är att distributören kommer in när filmen är helt klar och finansierar 
inte produktionen i sig. Producenten behåller då rättigheterna till filmen och distributören tar 
ungefär 35 procent av intäkterna i utbyte mot marknadsföring och distribution. [1]

Marknaden

Tidigare har USA dominerat marknaden för animerad film men det är numer tydligt att andra 
länder kan göra lyckade produktioner som inte bara slår i hemläderna utan också på den 
internationella marknaden. Bland annat har flertalet japanska filmer har fått stor uppmärksamhet i 
stora delar av världen. Dock är det fortfarande vanligt att filmer gjorda utanför USA enbart når 
framgång på den nationella och kringliggande marknader och filmer gjorde i USA har störst 
chans att nå internationell status. [1]

Olika marknader

Nordamerika
I både USA och Canada finns mängder av företag som producerar framför allt animation för tv, 
nationellt och internationellt. USA har förutom de stora Hollywoodstudiorna en stor mängd 
producenter i animationsbranschen runt om i landet, som sysslar med allt ifrån tv till 
företagspresentationer och spel. 

Canada har många små eller medelstora studios varav många spelar en viktig roll på den 
internationella marknaden när det gäller tv-serier av internationell status. Canadas regering stöder 
på många sett den nationella film- och tvindustrin. De har födelaktiga avtal med många länder 
världen runt och erbjuder ekonomiskt stöd med upp till 50% av budget till många producenter 
och kräver att minst hälften av alla program sända i Canada ska vara egenproducerade.  
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Många blandar ihop USA:s marknad med den kanadensiska marknaden men de är på  många sätt 
skilda åt. Många produktioner flyttas från USA till Canada på grund av statligt stöd och 
fördelaktiga växelkurser. Europeiska produktioner har en tendens att uppskattas av den 
kanadensiska marknaden, speciellt de från Frankrike och många av dom produceras i 
samproduktionsavtal med Canada. [1]

Asien
Japan är den största animationskonsumenten och producenten i Asien och bland de världsledande 
internationellt sett där hyrvideo och spel är särskilt stort. Animationsbranschen växer där olika 
medieformer är tätt kopplade med varandra och marknadsföring kan ske på många olika sätt i allt 
ifrån TV, hyrvideo, film, spel, produkter och publikationer såsom serier och böcker. 

I de flesta andra länder produceras större delen animation för målgruppen barn men i Japan 
produceras det film och tv-serier för alla åldrar och målgrupper. Många tv-serier blir långvariga 
och når kultstatus nationellt, medan andra kommer och går snabbt. Eftersom Japan har en stadig 
inhemsk produktion av animation och en relativt homogen kultur kan det vara svårt för andra 
länder att få in foten på den japanska marknaden. Pixars Monsters Inc nådde t.ex. framgång 
medan de 27 inhemska animerade filmerna som släpptes samma år var långt mer framgångsrika 
ekonomiskt. 

I andra delar av Asien spelar individuell smak, spridning av digital utrustning och lagar och 
regler roll för landets marknad. Vissa länder satsar på animation som t.ex Sydkorea där 25% av 
all visad animation måste vara inhemsk, medan andra länder såsom Malaysia har hårda lagar om 
censur. Kina är den snabbaste växande marknaden i Asien. En stor del av andelen producerad 
animation har flyttats till Kina som marknadsförs som ett lågkostnadsalternativ vilket attraherar 
den internationella marknaden. Indien har försökt ge sig in på samma spår, kostnadseffektivt och 
högkvalitativt men har fortfarande imageproblem samtidigt som marknaden växer sig allt 
starkare. Samma utveckling har skett i flertalet länder och samtidigt som man erbjuder 
kontraktsarbete så startar också studios med egna framgångsrika produktioner. [1]

Australien
Australien har trots sitt relativt låga invånarantal en sedan länge aktiv filmindustri med  viss 
internationell status. Kostnaden för produktion av animerad film är relativt hög om än lägre än i 
delar av Europa och USA. Man drar därför ekonomisk nytta av att göra kontrakt med 
produktionsföretag i Asien. [1]

Europa
De tre största aktörerna på den europeiska marknaden är Frankrike, Tyskland och Storbrittanien. 
De filmer som slår i dess länder sprids ofta över hela Europa. Men varje land i Europa har en 
egen smak och det är därför inte ovanligt att en film enbart slår i hemlandet. Storbrittanien är ofta 
det land där filmer från USA försöker få fäste först på grund av språket men också på grund av att 
konsumenterna tycks dras till samma typ av underhållning. [1]
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