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SERIER



Tecknade serier är en konst
form vars populäritet bara 
verkar öka för varje år som 
går. Det finns en mängd 
olika genrer, tradition er 
och stilar, och alltså något 
för alla smaker. Både stora 
och små. Tecknade serier 
är ett utmärkt medium att 
använda för undervisning i 
skolan, för att beskriva ett 
händelseförlopp eller bara 
för att berätta en riktigt bra 
historia. 

VARFÖR SERIER?



Seriefrämjandet sprider 
information om tecknade 
serier och förmedlar upp
drag mellan beställare och 
våra yrkesaktiva medlem
mar. Till dig som vill ha 
serier i någon form kan vi 
erbjuda allt från råd och 
rekom mendationer, skräd
darsydda lösningar och 
kontakt med Sveriges bästa 
utövare. Allt under namnet 
Serieförmedlingen. 

I den här katalogen hittar du 
många av Sveriges talang
fulla serieskapare. Låt dig 
inspireras av deras bilder, 
och hör av dig till en skapare 
om du har ett uppdrag på 
gång. 



Varför serier?
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HITTA RÄTT



Lars Krantz
Lars Krantz är en serietecknare och 
illustratör som skapat seriealbumen 
Dödvatten och Vandrande stjärnor 1 
& 2. Han har även illustrerat Ägande-
rätten måste alltid omförhandlas och 
Achtung Blitzkrieg. Lars bor i Malmö. www.egenhemsidatyp.se



Yvette Gustafsson
Yvette Gustafsson är serietecknare och illustra-
tör bosatt i Göteborg. Förutom sin egen serie 
Zak&Ting gör hon vetenskapsserier till bl.a. 
tidningen Populär Astronomi där hon mixar 
vetenskap med populärkultur. Hon håller också 
workshops i serieteckning för barn och unga 
(och ibland även vuxna). www.egenhemsidatyp.se



Seriefrämjandet grundades 
1968 och är Sveriges orga
nisation för konstformen 
tecknade serier. Seriefräm
jandet verkar för att sprida 
kunskap om seriekonstens 
unika särart och utveckla  
den svenska seriekulturen. 
Verksamheten inkluderar 
kulturtidskriften Bild & 
Bubbla, seriepriset Urhun
den, Svenskt Seriearkiv, 
Serie förmedlingen, galleriet 
Rum för serier, festivaler, 
utställningar, föreläsningar, 
och mycket mer.

Seriefrämjandet har sitt 
säte och kansli på Serie
center i Kulturhuset Mazetti 
i Malmö och lokalföreningar 
finns i bland annat Göteborg 
och Stockholm. Seriefräm
jandet vänder sig till barn, 
ungdomar och vuxna – från 
den nyfikna läsaren till den 
professionella utövaren.

OM SERIEFRÄMJANDET



SPONSORER



Seriefrämjandet   
Friisgatan 15 B   
214 21 Malmö

040661 40 70

info@serieframjandet.se
www.seriefrämjandet.se


