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Christina Tellgren: På barnens bokmarknad. Utgivningen 
av barn- och ungdomslitteratur i Sverige 1966-1975. 
(Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet. Nr 14.) 
Sthlm 1982.

När Christina Tellgren på själva pingstaftonen 1982 besteg 
tribunen och försvarade sin doktorsavhandling På bar
nens bokmarknad noterade nog Lars Furuland med förnö
jelse att det var den tredje i ordningen av hans barnboks- 
forskande doktorander från 70-talet som nu blivit flygfär
dig, med den Qärde otåligt väntande i kulissen. Men det 
var ett tag sen sist -  det var 1977 som både Lena Kåreland 
kom med Gurli Linders barnbokskritik och Stefan Mähl- 
qvist med Böcker för svenska barn 1870-1950. Mellan 
Mählqvists och Tellgrens undersökningar föreligger åtskil
liga beröringspunkter i inriktning och metoder. Det ter sig 
därför naturligt att vid en granskning av På barnens bok
marknad göra vissa jämförelser med det tidigare arbetet, 
så mycket mer som jag fungerade som fakultetsopponent 
också på det.

I första hand slås man kanske av skillnaden i yttre 
spännvidd mellan de två avhandlingarna. Inte nog med att 
Mählqvist gav sig i kast med att söka täcka utgivningen av 
barn- och ungdomsböcker under en tidrymd på sju decen
nier där Tellgren begränsat sig till en tioårsperiod (kap. 14 
presenterar dock huvuddragen i utgivningen också under 
de följande fem åren dvs. 1976-80). Lika betecknande för 
Mählqvists aptit var att han samtidigt med en marknads
undersökning syftade till att genomföra en kvantitativ in
nehållsanalys av texterna i bokpopulationen. Denna andra 
sida -  onekligen präglad av en dristighet och energi som i 
sig förtjänar honnör -  saknar motsvarighet i Tellgrens 
arbete. Med tanke på de svårforcerade metodproblem 
som resultaten i dessa stycken hos Mählqvist vittnar om 
var det säkert klokt av Tellgren att avstå från liknande 
företag. Ur en aspekt kan begränsningen i tiden också 
sägas vara en akt av vishet. För att överhuvud kunna 
famna sina många decennier tvingades Mählqvist arbeta 
med urval och undersökte endast utgivningen vart tionde 
år -  det blev ändå ca 1 500 bokenheter -  men hade samti
digt därmed ofta svårt att övertyga läsaren om att resulta
ten blev representativa för perioden som helhet. Den sor
tens metodproblem har Tellgren undgått eftersom hon 
under sitt decennium förmått täcka hela den relevanta 
utgivningen.

Soliditeten i deskriptionen kan dock förefalla ha köpts 
rätt dyrt. Det är mera sällan Tellgren lyckas sätta in 
summeringen av datamaterialet i intresseväckande per
spektiv (jfr min kritik nedan). Säkerligen skulle det erbju
dit sig större möjligheter till det om hon arbetat med ett 
längre tidsavsnitt där spännande förskjutningnar i utgiv- 
ningsprofiler varit lättare att iaktta och uppfordrat till 
mera djupträngande analys av krafternas spel på »barnens 
bokmarknad». Samtidigt inser man fuller väl att redan 
uppgiften att registrera en rad yttre data för så många 
enheter som barn- och ungdomsböckerna under ett decen
nium numera uppgår till -  ca 7 600 titlar (inklusive om
tryck) 1966-75 -  krävt maximala insatser av energi, flit 
och tid för en ensam forskare. För att orka med en längre 
period hade krävts samarbete i en grupp.

Begränsningen har alltså en giltig motivering. Beklagligt 
är dock att vi nu sitter med en omsorgsfull kartläggning av 
utgivningen 1966-75 men fortfarande saknar något mot

svarande för de första tjugo åren av efterkrigsperioden, 
dvs. de år som på goda grunder brukar omtalas som den 
svenska barnbokens »guldålder». Oavsett om guldåldern 
skall anses ha fortsatt in på 70-talet eller ej bör man kunna 
enas om att ett rättvisande perspektiv på skeendet 
1966-75 i mångt och mycket kräver som bakgrund kun
skap om förloppet under den första delen av efterkrigsti
den. Med andra ord: för ambitionen att genomlysa den 
»moderna» svenska barnboksmarknaden borde ur strate
gisk synpunkt årtiondet 1946-55 vara det rätta årtiondet 
att böija med, inte 1966-75.

Varför har då Tellgren stannat för den senare perioden? 
Bakgrunden (antydd s. 10) saknar inte sitt intresse ur 
forskningspolitisk aspekt. Undersökningen startade som 
en beställning i böljan av 1970-talet från den 1968 tillsatta 
statliga litteraturutredningen. Man ville där få framtagna 
en del aktuella grundfakta om bokförlagens utgivning på 
bl. a. denna sektor. Kartläggningen omfattade till en bör
jan endast åren 1966-70 och publicerades i denna form 
1973 som bilaga till utredningens delbetänkande Litteratu
ren i skolan (SOU 1973: 1). Uppdraget utvidgades sedan 
till en liknande registrering av utgivningen 1971-72 och en 
samlad redovisning av resultaten för åren 1966-72 
publicerades 1975 i en särskild skrift inom forskningspro
jektet »Barn- och ungdomslitteratur i Sverige». Avhand
lingen 1982 kan betecknas som ett tredje steg i raketens 
uppskjutning. Grävning genom ytterligare tre årslager 
(1973-75) har lett till att redovisning och analys av data 
kan omspänna hela decenniet.

Min snabbskiss över framväxten av avhandlingen visar 
att andra krafter styrt inriktningen på decennium än hän
syn till vad som vetenskapligt sett kunnat vara mest frukt
bart att böija bearbeta. Den så att säga historiska kontext 
som Tellgrens arbete framgått ur har också i hög grad gett 
det dess prägel. När den inledande studien kom i Littera
turen i skolan 1973 förutskickades att den nära anknöt till 
de branschstudier som utgetts åren innan i det digra delbe
tänkandet En bok om böcker (SOU 1972: 80). De katego
rier fakta av ofta bokstatistisk art som Lars Furuland och 
Flans Olof Johansson där redovisat om utgivningen av 
skönlitterära böcker för vuxna 1965-70 är mycket riktigt 
genomgående desamma som Tellgren i sina studier strävat 
efter att ta fram för barn- och ungdomsböcker. Detta 
konstateras inte som kritik utan som en positionsbestäm
ning av undersökningen.

Tellgren sysslar i avhandlingens olika kapitel mest med att 
redovisa bokstatistik och andra fakta och endast i ringa 
mån blir det fråga om att fixera och lösa problem. Det givs 
dock undantag. Kap. 2 »Materialläge. Undersökningens 
uppläggning» kretsar i hög grad kring problemen att kom
plettera och korrigera bokregistreringen i den löpande 
nationalbibliografin Svensk bokförteckning så att basen 
för hennes egen kartläggning blir så stabil som möjligt. 
Mot slutet (kap. 14) återvänder hon till problemen kring 
Svensk bokförteckning när hon gör ett försök att i grova 
drag fånga utvecklingen efter decenniet 1966-75. Hon fin
ner där nationalbibliografin helt otjänlig som utgångspunkt 
utan prövar i stället att utnyttja Bibliotekstjänsts sambind- 
ningslistor. Jag har funnit diskussionen kring bristerna i 
Svensk bokförteckning synnerligen vägande och klargö
rande och vill utnämna dessa avsnitt till det intellektuellt 
mest stimulerande i avhandlingen.
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Efter kap. 2 följer en serie kortare avsnitt med redovis
ning av den totala utgivningen av barn- och ungdomslitte
ratur i Sverige 1966-75, av den skönlitterära delen och av 
den facklitterära (kap. 3-5). Därpå behandlas förlags struk
turen, den seriebundna utgivningen, proportionen mellan 
svenska original och översättningar och proportionen mel
lan översättningar från olika språk (kap. 6-9). Kap. 10 
avbryter redovisningen av olika egenskaper hos den 
svenska utgivningen och ger sig in på det intressanta fältet 
hur svenska barnböcker i översättning hävdat sig på ut
ländska marknader under årtiondet. Kap. 11 behandlar 
förhållandet mellan förstagångsutgivning och omtryck och 
kap. 12 prisutvecklingen. Kap. 13 som är bokens längsta 
söker teckna den sociala och ekonomiska profilen hos 
de inhemska författarna bakom barnbokspopulationen 
1966-75 med stöd av bl. a. en enkätundersökning. Efter 
kap 14 -  vars innehåll redan berörts -  mynnar framställ
ningen ut i en summering. Längst bak ges förutom person
index dels figurförteckning och dels en förteckning över 
bokens 50 tabeller, en lika nödvändig som förträfflig ser
vice åt läsaren att hitta rätt i det flödande siffermaterialet.

Mitt allmänna intryck är att Tellgren skött det veten
skapliga hantverket med insikt, eftertanke och noggrann
het. En del störande fel har jag dock noterat, det allvarli
gaste i kap. 3 i analysen av hur försäljningen av barn- och 
ungdomsböcker utvecklades volymmässigt 1973-75. Siff
rorna där har blivit felaktiga därför att Tellgren förbisett 
att den utnyttjade branschstatistiken endast upptar ny 
utgivning. Genom att också gå till statistik över total 
fakturering -  där det »tunga» inslaget av omtryck också 
ingår -  kan man göra en approximativ beräkning över 
totala mängden sålda volymer förutsatt att omtrycken 
snittmässigt såldes till samma pris som nyutgivningen. 
Med denna beräkningsmetod kommer man fram till att 
försäljningen sjönk från 1973 till 1974 med 0,5 milj. ex. 
(alltså inte »över en million»; s. 27) eller med 6% på 
utgångs siffran 8 milj. ex. 1973. 1975 steg den åter med 2,3 
milj. eller med 30% på 1974 års siffra (inte »46 procent»; 
s. 27). Svängningarna mellan åren tycks sålunda inte alls 
ha varit så kraftiga som i den bild Tellgren tecknat.

I ett referat (s. 92) av en uppsats 1979 om översättnings- 
litteratur i Norge anges genomgående för låga värden på 
olika språks andelar av »hela översättningsutgivningen» 
på grund av att Tellgren förbisett att uppsatsens procent- 
siffror är framräknade på hela utgivningen (dvs. norska 
original ingår också i underlaget). För t. ex. svenskans del 
skall siffran vara 26,4% i stället för 18,9%. Ytterligare ett 
par notat om fel i detta sakligt sett spännande kap. 10. Vid 
referat av en uppsats 1978 av västtysken Jörg Becker 
sammanställs med obegriplig logik hans uppgifter om an
tal översättningar från svenska till tyska med siffror ur en 
egen tabell om översättningar från tyska till svenska (s. 
94). I avsnittet om översättningar till engelska skall pro
centsiffran för de svenska böckernas andel vara 16,3 i 
stället för 14,3 (s. 95).

Liknande små misstag smyger sig in i de bästa av av
handlingar. Jag har korrigerat dem närmast som en ser
vice åt läsarna vid den flitiga användning som boken 
säkert kommer att få. Som en betydande svaghet framstår 
däremot sparsamheten i historisk perspektivering. Det 
känns uppfriskande när det i kap. 8 och 9 (om propor
tionen dels mellan svenska original och översättningar 
dels mellan översättningarnas olika ursprungsspråk) bjuds

på jämförelser med läget bakåt i tiden med stöd av tidigare 
forskning av bl. a. Göte Klingberg, Lars Furuland och 
Stefan Mählqvist. Där får man också statistik för 1955-65 
hämtad från Statistisk årsbok och Svensk bokförteckning 
rörande samma ting. I de viktiga kap. 3 och 4 om utgiv
ningen ur allmänna kvantitativa synpunkter och om ande
len skönlitteratur och dess fördelning på genrer saknas 
däremot helt jämförelser bakåt.

När det gäller »historien» inom Tellgrens eget decenni
um har läsaren betydligt mindre att klaga på. I många fall 
lyckas hon lyfta fram intressanta förändringar bl. a. genom 
att spela ut siffrorna för första och andra halvan av årtion
det mot varandra. Exempel på givande resultat i den 
vägen: de tecknade seriealbumens starka expansion 
1971-75 (s. 31), ansvällningen av faktaböcker 1971-72 (s. 
38), danskans och franskans framryckning (s. 82 f.), mass- 
marknadsförlagens växande andel av utgivningen (kap. 6). 
Men en central förändringsdimension blir dåligt belyst: 
den procentuella förskjutningen av barn- och ungdoms
böcker i förhållande till den totala bokutgivningen. Att 
barn- och ungdomsböcker i absoluta tal beskriver en kon
tinuerligt stigande kurva under perioden demonstreras 
visserligen utförligt (s. 24 f.) men det säger inte så mycket 
när siffrorna inte relateras till bokproduktionen i sin hel
het. Det enda man delges i den vägen är siffran 31 % för 
barn- och ungdomsböckernas andel av den skönlitterära 
utgivningen under decenniet i sin helhet (s. 26). Tecknar 
man med hjälp av det siffermaterial som tills vidare står 
till buds en kurva över utvecklingen tjugoårsperioden 
1956-75 ser man att där försiggår ganska dramatiska för
ändringar. Efter en höjdpunkt kring mitten av 1950-talet 
på nivån 32-33 % tycks barn- och ungdomsfiktionens an
del av det totala fiktionsutbudet oavbrutet sjunka fram till 
60-talets mitt ned till en nivå strax ovanför 20% för att 
därefter åter raskt ta sig upp till 32-33% 1970. Efter ett 
lätt fall till nivån 30% 1970-71 når kurvan nya toppar på 
35-36% 1973-74. Lite drastiskt uttryckt spårar man under 
Tellgrens decennium en kontinuerlig infantilisering av fik
tionsutbudet, mätt i titlar. Men den utvecklingen lyfts inte 
fram ordentligt i avhandlingen, än mindre möter man för
sök att förklara den.

Överhuvud saknas där perspektiv på förbindelsen mel
lan barnbok och barnboksmarknad å ena sidan och vuxen
litteratur och bokmarknaden i stort å den andra. Jag ser 
här symptom på risker som hotar inom den barnboks- 
forskning som växt fram under de senaste tjugo åren och 
som visar stor yttre expansionskraft. Riskerna kan beskri
vas som tendenser till isolationism. Det går inte att bedri
va mer djupgående forskning om fiktion för barn och 
ungdom som text eller kulturvara utan att relatera den till 
hur fiktion för vuxna historiskt sett ut och fungerat liksom 
hur den ser ut och fungerar i nuet. Resultaten blir annars 
skeva eller ytliga eftersom det ändå är så -  tillspetsat 
uttryckt -  att nästan allt som kommit i barnbokens påse 
först varit i vuxenbokens säck. Och detta antingen man 
tänker på intentioner eller funktioner, på stoff eller idéer, 
på motiv eller genrer eller berättarteknik, på teknisk för
packning eller marknadsföring. Betecknande är ju ett så 
enkelt faktum som att många texter som nu gäller för 
barnboksklassiker sett dagens ljus inom underhållnings- 
genrer på vuxenmarknaden, exempelvis De tre musketö
rerna och Den hemlighetsfulla ön. Som bl. a. Mary Örvig 
visat är den klassiska flickboken från 1800-talets senare
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hälft i stort sett endast en ometikettering eller lättare 
transformering av 1800-talets s. k. familjeroman. En viktig 
nyckel till förståelsen av vad som händer inom barn- och 
ungdomslitteraturen är därför att söka i iakttagelser av 
vad som samtidigt försiggår på vuxenmarknaden eller 
kanske oftare vad som hänt där en fas tidigare. Den av 
Tellgren diskuterade genren »ungdomsroman» (s. 17 f., s. 
32 ff., s. 164) tycks mig utgöra ett stöd för detta synsätt. 
Enligt henne och andra växer den fram under 60-talet och 
blir riktigt stark under 70-talets första hälft. Tellgren anför 
och kompletterar en bestämning (s. 33) hämtad från en 
utmärkt uppsats 1977 av Sonja Svensson »Ett släkte för 
sig. Om åldersbarriärer i den svenska ungdomsboken 
1950-75» (i Kring den svenska ungdomsboken). Samman
fattningsvis tycks man kunna beskriva genren som berät
telser med tonåringar i de s. k. brytningsåren som huvud
aktörer, berättelser präglade av sexuell öppenhet, med 
inslag av aktuell politisk diskussion och ofta lite reporta
geaktiga i stilen. Man kan knappast undgå att påminna sig 
det genombrott av sexualvallen som ägde rum i vuxenbo
ken på bred front under 50-talet och vid 60-talets mitt 
närmast framstod som ett fullbordat faktum. Inte heller 
det hetsiga politiska vänsterengagemang som svepte fram 
i student världen i Vietnamkrigets skugga kulminerande i 
den s. k. studentrevolten 1968 och kanaliserad i en flod av 
politisk debattlitteratur. Det ligger också nära till hands 
att erinra om den dokumentarism och reportagestil som 
kom på modet hos en del romanförfattare under 60-talets 
gång. Men om dessa ting nämner Tellgren intet utan fram
kastar vagt som bakgrund till genren: »Ungdomsromaner, 
ofta skrivna av svenska barn- och ungdomsboksförfattare, 
växte märkbart i antal mot slutet av perioden, som svar på 
en lång och enveten efterfrågan.» Efterfrågan från vem, 
undrar man. Fruktbarare hade nog varit att diskutera

genren som ett fall av utbudsekonomi, som resultat av 
strävan från författare och förläggare att till produkter 
destinerade för läsare i lägre tonåren i förtunnad form 
överföra grepp som de närmast föregående åren haft kon
junktur på vuxenmarknaden.

Tellgren diskuterar någon gång orsaksförklaringar till de 
förhållanden eller förlopp som de framtagna siffrorna 
speglar men försöken gör i regel ett förstrött intryck och 
stannar vid ansatser på ytan såsom då hon vill sätta ex
pansionen av fackböcker för barn och ungdom 1971-72 i 
samband' med »den allmänna förskolans införande 1975» 
(s. 39). Uppslaget är intressant men som jag hade tillfälle 
visa i min muntliga fakultetsopposition blåser hypotesen 
omkull när man konfronterar den med empiriskt material. 
Själva hanteringen av orsaksbegreppet kan på sina ställen 
inge oro som då Tellgren menar (s. 81) att en »huvudor
sak» till engelskans dominans i översättningslitteraturen 
är det stora utbudet av engelska eller amerikanska lång- 
serieböcker. Detta är en i och för sig tacknämlig hyfsning 
av ekvationen men det väsentliga återstår att svara på: 
varför ges det ut så mycket långserieböcker och varför är 
de flesta av anglo-amerikanskt ursprung?

Tellgren har sålunda mera sällan lyckats placera in re
sultaten av sin materialbearbetning i intressanta perspek
tiv av historisk eller annan art och analysen har väl ofta 
stannat på ytan. Avhandlingen har däremot påtagliga för
tjänster i den grundlighet och pålitlighet som utmärker 
deskriptionen av ett stort och ingalunda lättbemästrat ma
terial liksom i den klarhet som präglar framställningen. 
Den kommer därmed säkert att snabbt visa sig bli ett 
oumbärligt hjälpmedel inte minst vid fortsatt forskning om 
efterkrigstidens svenska barnboksmarknad.

Bo Bennich-Björkman




