
Svenskar i Världen är en ideell, oberoende organisation  
som grundades 1938, som i år firar 80 år av verksamhet 
i utlandssvenskarnas tjänst. Organisationen representerar  
de 660 000 svenskar som bor utanför Sverige samt svenska  
klubbar och föreningar, handelskamrar, svenska skolor och  
Svenska kyrkan i utlandet. Svenskar i Världen verkar för  
utlandssvenskars bästa genom att bevaka, informera och  
påverka frågor, för att få fram bästa möjliga villkor. 
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PRESSINBJUDAN – Årets Svensk i Världen 2018 
  
Pr iset Årets Svensk i  Världen delas ut idag måndag den 20 augusti  k l  14. 
Pristagaren, som i  år är en av Sveriges starkast lysande kulturpersonligheter 
internationellt  och en av få svenskor som fortsätter att  trol lbinda människor 
världen över från scen år efter år,  mottager priset v id en ceremoni på Grand 
Hôtel i  Stockholm, i  samband med Svenskar i  Världens 80-års jubi leum. 
 
Du som är journalist ,  v i l l  fotografera, f i lma el ler göra l judupptagning är varmt 
välkommen att  närvara under prisutdelningen. Fototi l l fäl le ges under 
prisutdelningen. I  möjl igaste mån ges även intervjut i l l fäl le efter ceremonin, för 
föranmäld ackrediterad press.  
 
 
Datum:   Måndagen den 20 augusti, 2018 

Tid:    Prisutdelningen beräknas äga rum kl 14.00 i Spegelsalen  
(samling i Strömsalongerna kl 13.45) 

  Intervjutillfälle ges ca kl 15:15 (i Strömsalongerna) 
 
Plats:   Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8 i Stockholm  

Föranmälan:  Marika Tornberg, 0736-346034, kommunikation@sviv.se  

 
Ett pressmeddelande skickas ut kl 9:00 idag, då vi avslöjar vem Årets Svensk i Världen 2018 är. 
Pressmeddelandet läggs även ut på vår hemsida.  
 
Svenskar i Världen fyller 80 år i år vilket firas med en jubileumslunch kl 13-15, där 
prisutdelningen kommer att äga rum. Till lunchen har även tidigare Årets Svensk i Världen 
inbjudits.   
 
Sedan 1988 hyllar organisationen Svenskar i Världen årligen en svensk som gjort framstående 
insatser för att profilera Sverige internationellt inom kultur, näringsliv, vetenskap, idrott och det 
humanitära området. Utmärkelsen Årets Svensk i Världen har under de senaste åren tilldelats 
Staffan de Mistura, Max Martin, Anne-Sofie von Otter, Hans Blix, Annika Sörenstam och Peter 
Wallenberg. 
Välkommen! 
 
För ytterl igare information kontakta: 
 
Marika Tornberg 
Presskontakt 
telefon 0736-346034 
e-post: kommunikation@sviv.se  

Karin Ehnbom-Palmquist 
Generalsekreterare 
telefon 0706-222548 
e-post: karin@sviv.se 

 


