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Bilaga B - E-postkorrespondens med Anna Dunér 
 
Date: Wed, 21 Apr 2010  
Hej! 
 
Jag hörde från Monica på Bonnier Carlsen att ni tänker skriva något om mina böcker i ert 
arbete. Det stämmer att min hemsida tyvärr ligger nere. Å andra sidan har jag en blogg på 
http://annaduner.wordpress.com/ Den är nog inte lika användbar som hemsidan tyvärr, men ni 
kan ju alltid titta. Annars får ni gärna höra av er till mig direkt med frågor. Min e-postadress 
framgår av det här mailet. 
 
En verkförteckning skickar jag med som bilaga. Av böckerna är det de 14 Emilia-böckerna 
och Den minsta kaninen och kärleken samt Lilla du, vad gör du nu? som är bilderböcker. 
Sedan har jag också översatt ett par bilderböcker, nämligen Lammet som sprang bort, Ville & 

Nick bygger hus, Pappas pojkar samt Vet du hur mycket Gud tycker om dig? Men jag antar att 
det framför allt är Emiliaböckerna som ni tänkte titta på. 
 
Som sagt, välkomna att höra av er och lycka till med kandidatarbetet! (Vilken högskola 
studerar ni vid?) 
 
Hälsningar, 
Anna Dunér 
 
 
Date: Thur, 22 Apr 2010  
Hej Anna, 
  
Du anar inte va glada vi blev att få ett mail från dig, det var oväntat. 
Vi studerar sociologi på Blekinge Tekniska Högskola och i vårt kandidatarbete ska vi 
analysera julfirande i bilderböcker. 
Vi har valt att arbeta med tre författare: Beskow, Nordqvist och dig och har valt böcker som 
speglar julen. 
I ditt fall blir det då Emilias jul som vi kommer att analysera, både text och bild. 
  
I arbetet kommer vi att presentera författarna och den miljö som de skildrar i sina böcker, men 
om dig finns det inte så mycket information, det vi har hittat har vi hämtat från Bonnier 
Carlsen. Det är lite kortfattat så vi skulle vilja utveckla det med lite frågor till dig som vi 
hoppas du kan svara på. 
  
Varför började du skriva bilderböcker? 
Har du inspirerats av några andra bilderboksförfattare? 
Var kommer inspirationen till Emilia från? Finns det någon "verklig" Emilia? 
Var utspelar sig Emilias liv? Landet? Stad? Hus? Lägenhet?  
Vilket årtionde handlar det om? 90-tal? 
  
Tack på förhand. 
Med vänliga hälsningar Ida Jonskog och Jessica Edekling  
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Date: Thur, 22 Apr 2010  
 
Hej! Det låter ju som ett trevligt arbete. Skulle vara kul att få titta på det när det är klart ... 
Och det känns som om jag är i gott sällskap med Elsa Beskow och Sven Nordqvist. :-) 
 
Till frågorna: 
 
1) Jag har alltid tyckt om att skriva och berätta och velat bli författare sedan cirka 
åttaårsåldern. Att det blev bilderböcker och Emilia berodde på att jag berättade ett par Emilia-
historier för våra egna barn när de var ett och tre år gamla. Och på den vägen är det ... 
 
2) Jag är säkert inspirerad av andra bilderboksförfattare eftersom jag hört/läst mycket både 
som barn och för barn. Såväl Petters och Lottas jul som framför allt Jul i Bullerbyn finns 
inom mig och på något sätt måste man kanske förhålla sig till dessa klassiker när man skriver 
en bilderbok om jul. Och  Pettson får julbesök läste jag en hel del för våra barn, så den kände 
jag nog också till när jag skrev Emilias jul. En annan bok, om vi bortser från jultemat, som 
inspirerat mig är t.ex. Boken om någon av Åke Löfgren och Egon Möller-Nielsen, som jag 
tycker är en genialiskt uppbyggd bilderbok. Jag tror att Inger och Lasse Sandberg har 
inspirerat mig också med exempelvis böckerna om Pulvret och Lilla Anna. 
 
3) Inspiratioinen kommer till stor del från livet hemma med två barn. Förebilden till Emilia är 
vår äldsta flicka, som alltså var tre år när jag berättade de första historierna. (Senare fick vi 
ytterligare ett barn och hon har inspirerat till den sista Emiliaboken, Emilia på gymnastik, som 
kom ut 2006.) 
 
4) Det är miljön här hemma som är förebild, precis som flickorna var förebilder för Emilia 
och Teresia, så det är lätt att svara på. Det är en förort (Kärrdal i Sollentuna för att vara 
exakt). Emilia och Teresia bor i en lägenhet i ett loftgångshus. I slutet av boken Emilia och 

klädträdet syns det. Jag har hela tiden sett vår dåvarande bostad framför mig då jag skrev 
böckerna, liksom lekplatser, simhall och visningsbondgård i Sollentuna. Kirsten har förstås 
inte sett dessa platser men det har funkat bra med illustrationerna ändå. (Hon bor förresten i 
Skåne numera och inte i Danmark.) Det är ett ganska blandat område här med både 
lägenheter, radhus och villor. 
 
5) Det stämmer att årtiondet, åtminstone för de flesta av böckerna, är 1990-talet. Det är alltså 
samtida böcker som utspelar sig mer eller mindre när jag skrev dem. 
 
Övrigt: Jag skrev ett par olika versioner av Emilias jul och det dröjde rätt länge innan jag fick 
ut den. Förlaget tänkte att det skulle vara svårt att få Lucia och dylikt att funka i både Sverige 
och Danmark. Illustratören är ju dansk och böckerna gavs ut både i Danmark och Sverige. 
(Sedan blev det fler länder också, men framför allt Danmark och Sverige.) Ursprungligen 
skrev jag den i december 1993 och den kom ju inte ut förrän 2004. Illustratören Kirsten och 
jag pratade om huruvida det skulle funka en gång när vi träffades (1999) och hon trodde att 
det skulle gå, fast kanske utan Lucia, och så blev det ju också. Den tryckta versionen är 
ganska lik min ursprungliga - däremot inte så lik en variant som jag skrev 2001 och där temat 
med de försvunna sakerna inte finns med. 
 
Och jag tycker mycket om julen och julföreberedelser! 
 
Hör gärna av er igen om ni vill veta mera. 
 
Med vänliga hälsningar från Anna Dunér 


