
  

Här är nomineringarna till Årets 
Bok 2020! 
 

 
 
För femte året i rad presenterar Bonniers Bokklubb Årets Bok – folkets 
litteraturpris. Nu står det klart vilka tolv böcker som Bonniers Bokklubbs 
redaktörer nominerat till Årets Bok 2020, och röstningen är därmed öppen. 
Vinnaren presenteras och belönas vid en prisutdelning i september 2020.  
 
De nominerade till Årets Bok 2020 är: 

• Brevvännerna, Eli Åhman Owetz (Harper Collins) 
• Där kräftorna sjunger, Delia Owens (Forum) 
• Bergens stjärnor, Jojo Moyes (Printz) 
• Jamåhonleva, Anders Roslund (Albert Bonniers förlag) 
• Mitt liv som råtta, Joyce Carol Oates (Harper Collins) 
• I oxögat, Ida Andersen (Polaris) 
• Ödesmark, Stina Jackson (Albert Bonniers förlag) 
• Jägarinnan, Kate Quinn (Harper Collins) 
• Terapeuten, Helene Flood (Polaris) 
• Nästa!, Nina Lykke (Wahlström & Widstrand) 
• Tistelhonung, Sara Paborn (Albert Bonniers förlag) 



  

• Skuggjägaren, Camilla Grebe (Wahlström & Widstrand) 

 
– Med så mycket osäkerhet som det varit i världen den senaste tiden så känns det 
extra roligt att vi nu är igång med Årets Bok 2020 och att någonting faktiskt är 
som det brukar vara. Precis som tidigare år är det tolv fantastiska titlar som är 
nominerade, men det är första gången som så många av böckerna är skrivna av 
kvinnliga författare. De som minns 2018 vet att det var debutanternas år, 2020 
verkar istället vara kvinnornas år, säger Petra Nuhma, marknads- & PR-specialist 
för Bonniers Bokklubb. 
 
Bonniers Bokklubbs litteraturredaktörer utser de nominerade titlarna utifrån flera 
olika 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 1 maj 2019 – 30 april 2020. Boken ska tilltala en bred 
läsekrets samt ha en hög språklig kvalitet.  
 
Författaren till den bok som får flest röster tilldelas en statyett, designad av 
Torstensson Art & Design, och 30 000 kronor i prispengar. Även utgivande förlag 
vinner en statyett. Röstningsperioden börjar idag 28 april och det går att rösta på 
sin favorit en gång om dagen fram till 23 augusti 2020.  
 
Röstningen sker på www.åretsbok.se, där det också går att hitta mer information 
om priset, högupplöst bildmaterial och juryns motivering till nomineringarna. 
 
 
För mer information kontakta:  
Emelie Engström, presskontakt för Årets bok, 072-886 98 00, 
emelie.engstrom@editk.se  
 
Bonniers Bokklubbar ingår i Bonnierförlagen och innefattar idag Bonniers Bokklubb samt 
Månadens Bok. Klubbarna har tillsammans ca 160 000 aktiva medlemmar och är Sveriges största 
bokklubbar. Bonniers Bokklubbar kan böcker och med över 50 års erfarenhet väljer erfarna 
redaktörer ut det bästa för klubbarnas medlemmar ut utgivningen från Sveriges största förlag. 
Bonniers Bokklubbar delar årligen ut priset "Årets Bok" där det är läsarna själva som röstar fram 
den vinnande boken. 
 
 
 
 
 
 
 
 


