
 
 
 

 
 
 
 
 

Young E-business of the Year 2022 
 
Tävlingsvillkor 
 
1. Tävlingen pågår mellan den 12 september och den 11 november 2022 och anordnas  
av Svea Bank AB, ”Svea” och Agency International Campaigns AB, ”Agency”.  
2. För att delta i tävlingen måste ni/du vara 15 till 25 år och bosatt i Sverige. Om ni/du  
är under 18 år behöver ni/du ha målsmans tillåtelse för att delta i tävlingen. 
3. Du kan tävla ensam eller i grupp. Ni/du kan bidra med flera affärsidéer, men en 
grupp/person kan endast vinna en gång.  
4. Ni/du kan välja att tävla med en affärsidé för en e-handel som är lanserad, men  
e-handeln ska fortfarande vara i uppstartsfas och inte ha varit lanserad längre än  
sex månader. 
5. Ni/du får endast bidra med idéer som du själv har kommit på. Deltagarna är själva 
ansvariga utgivare av sina respektive tävlingsbidrag. 
6. Bidragen bedöms av en jury, bestående av e-handelsexperter på Svea, som utser fem 
finalister och slutligen en vinnare bland de inkommande tävlingsbidragen efter kreativitet 
och relevans till uppgiften i tävlingen.  
7. Juryns beslut kan inte överklagas. Finalisterna kommer att utses under vecka 46 
och de kontaktas då med besked via mejl alternativt telefon. 
8. Anställda på Svea och Agency, liksom deras familjemedlemmar, får inte delta  
i tävlingen. 
9. Genom att delta i tävlingen ger deltagarna Svea rätt att utan kostnad och utan 
ytterligare tillstånd publicera tävlingsbidragen samt deltagarnas namn i Sveas 
marknadsföringskanaler, såsom webbsidor, pressmeddelanden och via sociala medier.  
10. Förstapris i tävlingen är ett stipendium till ett värde av 10 000 svenska kronor.  
Vinsten är personlig och kan inte överlåtas till någon annan. Eventuell vinstskatt  
betalas av vinnaren. 
11. Svea eller Agency tar inget ansvar för bidrag som försvunnit. Ej kompletta eller 
otydliga bidrag diskvalificeras. Svea har rätt att diskvalificera alla deltagare som på något 
sätt misstänks ha fuskat eller på annat sätt ha brutit mot tävlingsvillkoren. 
12. Bidrag som tidigare vunnit eller varit finalister i Young E-business of the Year 
godkänns inte som bidrag i årets upplaga av tävlingen. 
13. Vid frågor rörande tävlingen vänligen kontakta svea@agency.se.  
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