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Alex Schulmans Glöm mig är vinnare av 
Årets Bok 2017  
 
Alex Schulmans hyllade roman Glöm mig står som segrare när läsarna sagt 
sitt. Priset Årets Bok delades ut av Bonniers Bokklubbar på Bokmässan under 
fredagen.  
 
Årets Bok är litteraturpriset där vinnaren röstas fram av läsarna. Tolv böcker 
nominerades under våren av Bonniers Bokklubbars erfarna litteraturredaktörer och 
vinnaren röstades sedan fram mellan den 25 april och den 20 augusti i år. 
Engagemanget har varit stort och antalet röster har ökat med hela 72 procent 
sedan förra året, då Martina Haag tog hem segern med boken Det är något som 
inte stämmer. 
 



– Jag har aldrig fått ett pris i hela mitt liv. Och när jag plötsligt får ett så är det inte 
vilket pris som helst, utan ett pris som svenska folket delar ut till en enskild författare 
för en enskild bok han eller hon skrivit. Finare än så kan det väl inte bli? Jag är 
väldigt glad och hedrad, säger Alex Schulman. 
 
Här är de tre böcker som läsarna har gett flest röster: 
 

1. Glöm mig, Alex Schulman (Bookmark förlag) 
2. Störst av allt, Malin Giolito Persson (Wahlström & Widstrand)  
3. Vargarnas tid, Elisabeth Nemert (Forum)                    

 
– Det var en otroligt jämn toppstrid och ett stort engagemang från förlag, författare 
och så många bokälskare. Det är intressant att se den gemensamma nämnaren 
mellan årets och förra årets vinnare av Årets Bok. De är båda vardagsnära romaner 
som berör människor på djupet. Alex Schulman skriver om missbruk, medberoende 
och att ha en förälder som sviktar på ett sätt som många kan relatera till, säger Petra 
Nuhma, marknads- och PR-specialist på Bonniers Bokklubbar. 
 
Författaren till Årets Bok belönas med 30 000 kronor och både författare och 
förlag tilldelas en statyett formgiven av Torstensson Art & Design. 
 
Så utses Årets Bok: Bonniers Bokklubbars litteraturredaktörer nominerar tolv 
böcker 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.  
Under våren och sommaren har det varit fritt fram att rösta på sin favorit av de 
nominerade böckerna på åretsbok.se eller via sms. 
 
Mer information och högupplösta bilder finns på bonniersbokklubbar.se.  
 
För mer information kontakta:  
Hanna Lundström, presskontakt, 072–886 97 00, hanna@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.	


