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SvD lanserar unik boklista 
 
SvD lanserar en helt ny sorts boklista – som tar hänsyn både till 

publikframgång och kvalitet. SvD:s nya lista presenterar helt enkelt 

Sveriges bästa bästsäljare. 

 
Det har länge saknats en boklista som bygger både på läsarnas och kritikernas preferenser. Nu 

tänker SvD Kultur ändra på det. Den nya listan väger samman försäljningsstatistik och 

kritikers bedömningar. Det är också den enda svenska boklistan som väger in recensioner från 

flera olika medier. 

 

SvD:s nya boklista kommer att publiceras varje vecka, med premiär på SvD.se i morgon 

tisdag och i tidningen lördag 1 april. 

  

– Inspirationen till listan kommer både från bästsäljarlistor och kritikerlistor. 

Bästsäljarlistorna är intressanta för att de speglar vilka frågor och författare som intresserar 

läsarna mest för stunden, men problemet är att de – till skillnad från kritikerlistorna – inte tar 

hänsyn till kvalitet. Men SvD:s lista samlar alltså de böcker som går hem både hos kritiker 

och läsare, säger SvD:s kulturchef Lisa Irenius och fortsätter:  

  

– SvD:s nya boklista kommer även att lyfta fram den kvalificerade litteraturkritik som bedrivs 

på olika håll. I den digitala versionen länkar vi vidare till recensioner från andra medier, både 

rikstäckande och regionala. 

  

Urvalet till listan görs utifrån de 100 bäst säljande titlarna i Sverige varje vecka, inom både 

facklitteratur och skönlitteratur. Det är unik försäljningsstatistik som tas fram i samarbete med 

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen. 

  

– Vår bokförsäljningsstatistik har många olika användningsområden och det är roligt att den 

genom Svenska Dagbladets initiativ också kan bidra till att fler upptäcker bra böcker, säger 

Kristina Ahlinder, vd Svenska Förläggareföreningen. 

  

För att komma med på SvD:s lista krävs också att en bok har fått i huvudsak positiv kritik i 

minst två av Sveriges viktigaste forum för litteraturkritik: Svenska Dagbladet, 

Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen och Sveriges Radio. Listan inkluderar även 

recensioner från regiontidningar med god litteraturbevakning, som HD/Sydsvenskan, 

Upsala Nya Tidning, Borås Tidning med flera. 

  

– Att tolka litteraturkritik är förstås ingen exakt vetenskap, men vi väger in hur pass positiv 

recensionen är och förbehåller oss rätten att göra den bedömningen. Vi är bara glada om listan 

ger upphov till diskussioner om litteratur och litteraturkritik, säger Lisa Irenius. 

  

För mer information kontakta: 
Lisa Irenius, kulturchef SvD – 0736-93 48 08, lisa.irenius@svd.se 

Björn Hygstedt, kommunikationschef SvD – 070-553 61 54, bjorn.hygstedt@svd.se 
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Illustration 
Tre titlar som alla kommer att finnas med på SvD:s första boklista. 

 

 
 


