
 
 

Årets Bok 2020 ställer om till digital prisutdelning 
 

Bonniers Bokklubbar anpassar sig efter rådande omständigheter och 
förlägger Årets Bok 2020 till ett digitalt event. Prisutdelningen livesänds på 
Årets Boks Instagram och Bonniers Bokklubbars Facebook den 9 oktober.  
 
I samband med Årets Boks nya datum för prisutdelningen förlängs även 
röstningsperioden till den 6 september. Röstningen sker på www.åretsbok.se och 
det är fritt fram att rösta på sina favoriter en gång om dagen.  
 
- Under våren har vi letat alternativa lösningar som följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Vi har kommit fram till en digital lösning som dessutom gör att 
alla har möjlighet att delta! Vi har redan passerat 10 000 röster, vilket visar på ett 
stort engagemang och vi är därför otroligt glada över att prisutdelningen trots allt 
blir av och nu dessutom kommer kunna följas av alla som vill. Då även Bokmässan 
kommer genomföras i digital form i år vill vi ge plats åt samtliga av deras 
programpunkter och har valt att senarelägga vårt datum för prisutdelning, säger 
Petra Nuhma, PR- och marknadsansvarig på Bonniers Bokklubbar 
 
Precis som tidigare år så kommer prisutdelningen ledas av Titti Schultz. 
 
 
   
 



De 12 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) 

 
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. 
 


