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Röstningsrekord och jämnt i toppstriden 
för Årets Bok – sista chansen att rösta!  
I april presenterade Bonniers Bokklubbar de nominerade till Årets Bok 2017 och 
sedan dess har läsarna kunnat röstat på sin favorit. Röstningen har redan slagit 
rekord och går nu in i sin sista fas, men fram till 20 augusti finns det fortfarande 
chans att rösta.  
 
Hittills har det kommit in drygt 14 000 bokröster, vilket är mer än det totala antalet röster 
som inkom under premiäråret 2016 (när Martina Haag tog hem segern med boken Det är 
något som inte stämmer). 
 
– Det är jätteroligt att Årets Bok engagerar så mycket! Jag kan avslöja att omröstningen är 
långt ifrån avgjord. Det är en riktigt jämn toppstrid så varje liten röst kan göra skillnad i 
slutändan. Därför borde alla som har en favorit bland de nominerade gå in på åretsbok.se 
och rösta, säger Petra Nuhma, marknads- och PR-specialist på Bonniers Bokklubbar. 
 
Vinnaren presenteras på Bokmässan den 29 september. Författaren till den bok som fått 
flest röster belönas med 30 000 kronor, och både författare och förlag tilldelas en statyett. 
 
Det är nu klart är att populära programledaren Titti Schultz blir konferencier under 
prisutdelningen. Hon var även konferencier under premiäråret. 



 
– Att för andra året i rad få dela ut priset Årets Bok är ett hedersuppdrag, en ära, säger Titti 
Schultz. Självklart för att jag älskar att läsa men framför allt för att det, i mitt tycke, är landets 
finaste bokpris: ett pris där vinnaren röstas fram av alldeles vanliga bokläsare och 
bokälskare.  
 
De nominerade till Årets Bok 2017 är: 

• Andras vänner, Liane Moriarty, (Albert Bonniers förlag)     
• Störst av allt, Malin Persson Giolito (Wahlström & Widstrand)                             
• Björnstad, Fredrik Backman (Piratförlaget)    
• Ett litet liv, Hanya Yanagihara (Albert Bonniers förlag)   
• Flickorna, Emma Cline (Natur & Kultur)     
• Glöm mig, Alex Schulman (Bookmark förlag)    
• Hennes nya namn, Elena Ferrante (Norstedts)                                 
• Italienska nätter, Katherine Webb (Historiska media)                      
• Sanning och skvaller, Curtis Sittenfeld (Wahlström & Widstrand)                 
• Törst, Jo Nesbø (Albert Bonniers förlag)                                                      
• Vargarnas tid, Elisabeth Nemert (Forum)                   
• Lykttändaren, Pontus Ljunghill (Wahlström & Widstrand)                   

               
Bonniers Bokklubbars litteraturredaktörer har utsett de nominerade efter flera kriterier: 
Boken ska innehålla en väl berättad historia sett till handling, karaktärer och miljö. Den ska 
vara utgiven på svenska i Sverige under 1 maj 2016–30 april 2017, tilltala en bred läsekrets 
samt ha en hög språklig kvalitet.  
 
Mer information, nomineringsmotiveringar och högupplösta bilder finns på 
bonniersbokklubbar.se.  
 
För mer information kontakta:  
Terri Herrera, presskontakt, 072–886 95 00, terri@editk.se eller Petra Nuhma, marknads- 
och PR-specialist, Bonniers Bokklubbar, 076–139 71 96, petra.nuhma@bonnierforlagen.se  
 
Bonniers Bokklubbar ingår i Bonnierförlagen och den första klubben grundades 1942. Bonniers 
Bokklubbar innefattar bokklubbarna Svalan, Månadens Bok, Spänningszonen, Bonniers Bokklubb 
och Lyssnarklubben. Dessa fem har cirka 300 000 aktiva medlemmar och är Sveriges största 
bokklubb. Bonniers Bokklubbar kan böcker, och med 70 års erfarenhet väljer erfarna redaktörer ut 
det bästa för klubbarnas medlemmar ur utgivningen från Sveriges största förlag. Bonniers 
Bokklubbar lanserade läsarnas pris ”Årets bok” på Bokmässan 2016.	
	


