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Martina Haag författare till Årets bok 2016 - 
folkets bokpris 
 
Martina Haag och romanen Det är något som inte stämmer står som solklar 
segrare när priset Årets bok delas ut för första gången. Årets bok är 
litteraturpriset där vinnaren röstas fram av svenska folket.  
 

– Det är roligt att priset redan första året skapat så stort engagemang och att 
vi fått in så mycket som nästan 10 000 röster, säger Johanna Axiander, 
marknadschef på Bonniers Bokklubbar.  

 
Tolv bidrag nominerades under våren av Bonniers Bokklubbars erfarna 
litteraturredaktörer och vinnaren röstades sedan fram mellan den 3 maj och den 
28 augusti i år. De bidrag som fått flest röster: 
 



	  
1. Det är något som inte stämmer, Martina Haag (Piratförlaget) 
2. Arvet efter dig, Jojo Moyes (Printz Publishing)  
3. Gånglåt, Elin Olofsson (Wahlström & Widstrand)  
4. Min fantastiska väninna, Elena Ferrante (Norstedts)  
5. Ljuset vi inte ser, Anthony Doerr (Bookmark Förlag) 
6. Simma med de drunknade, Lars Mytting (Wahlström & Widstrand) 

 
- Jag blev enormt glad när jag fick beskedet att Det är något som inte 

stämmer hade röstats fram till Årets bok. Det känns extra pampigt att det är 
just läsarnas pris och dessutom i den här oerhört starka konkurrensen. Det 
var ju inte bara att min bok skulle jämföras med de bästa svenska romanerna 
som t.ex. Elin Olofssons Gånglåt, utan att den också tävlade mot utländska 
storheter som Elena Ferrantes Min fantastiska väninna, säger Martina Haag, 
författare av boken.  
 

Mer info om samtliga nominerade, pristagare och priset Årets bok finns på: 
www.aretsbok.se 
 
För mer information kontakta gärna: Ida Karlbom, presskontakt editK på  
mobil: 0739-88 22 40 eller mail: ida@editk.se.  
 
Årets bok har tagits fram av Bonniers Bokklubbar och är ett pris där svenska folket får rösta 
på sin favoritbok utifrån en rad nominerade från olika förlag. Bonniers Bokklubbars 
litteraturredaktörer har utsett de nominerade efter en rad kriterier. Boken ska innehålla en 
väl berättad historia sett till handling, karaktärer och miljö. Den ska vara utgiven på 
svenska i Sverige (oberoende av förlag/egenutgivning) under maj 2015 – april 2016. 
Boken ska tilltala en bred läsekrets samt ha en hög språklig kvalitet. Författaren till den 
bok som fått flest röster tilldelas en statyett och 30 000 kr i prispengar. Även utgivande 
förlag uppmärksammas och får en statyett. Röstningsperioden pågick mellan den 3 maj 
och den 28 augusti.  
 	  
 

 
	  
	  


