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Anymaker vann affärsidétävlingen Wistrand Startup Star 2018 

Kreativt lärande i 3D-värld ska locka barn att vilja skapa 
 

Under torsdagskvällen presenterades vinnarna i den sjunde upplagan av affärsidétävlingen 

Wistrand Startup Star. I hård konkurrens utsåg juryn Anymaker, en digital plattform som 

bjuder in till ett kreativt skapande med många dimensioner, till den starkast lysande stjärnan 

på entreprenörshimlen. Vinsten omfattar bland annat juridisk rådgivning från Wistrand och  

50 000 kronor från SEB.  

 

Årets Startup Star Anymaker valdes 

med motiveringen: ”A startup 

consisting of a strong and 

passionate team that through 

innovative and popular products 

and commercially sound business 

plan, have added another 

dimension to their industry with the 

ability to continue to successfully 

develop all things 3D within the 

field of EdTech and beyond.”  

  

Anymakers två 3D-modelleringsappar – Makerspace och Flying colors 3D – är utvecklade för att 

stimulera barn att lägga en större andel av sin mobiltid på att skapa själva, samtidigt som de utvecklar 

sina analytiska och spatiala förmågor.  

 

Målgruppen är både privatpersoner och skolor, främst barn och unga, men vuxna är förstås varmt 

välkomna att vara med. Det är också möjligt att koppla apparna till en 3D-skrivare och skriva ut sina 

tredimensionella skapelser i alla möjliga material. 
 

– Kreativitet är härligt, och nånting som barn har massor av. Men ibland kan vi alla behöva vägledas lite 

och presenteras för nya möjligheter att uttrycka oss, för att vår kreativitet ska fortsätta utvecklas. Där 

tror vi att vi kan hjälpa till. Förutom den stora äran betyder det här priset att vi får mycket hjälp med att 

ta vårt projekt vidare. Hur bra som helst, säger Joakim Rasmuson på Anymaker. 

 



På andra plats i tävlingen kom Bioserva, som utvecklar nya, bättre lagringslösningar för medicinska 

biobanker. Tredje priset gick till Phoenix Biopower, som utvecklar ny teknik för effektiv utvinning av 

energi från biomassa. 

 

Wistrand Advokatbyrå arrangerar Wistrand Startup Star affärsidétävlingen i samarbete med SEB, 

Connect Sverige, Andréasson PR, The Park och Silicon Vikings.  

 

Årets jury bestod av Johan Siwers, Silicon Vikings, Therese Folkesson, Connect Sverige, Jenny Lindblad, 

ELIZA Communication, Joacim Scott, SEB, Jonas Hombert, Opti, och Ólafur Steindórsson, Wistrand 

Advokatbyrå.   

 

Som vinnare i tävlingen tilldelades Anymaker en prischeck från SEB på 50 000 kronor och erhåller 

dessutom juridiskt stöd värt 60 000 kronor, ett sexmånaderskontrakt med The Park co-working space, 

PR-och kommunikationstjänster värt 20 000 kronor från Andréasson PR samt medlemskap i Connects 

språngbrädeprogram. 

 

Vinnare Wistrand Startup Star: 

2017: DIB Hotel, bokningstjänst där hotellgäster själva kan prissätta och buda på hotellnätter 

2016: BuildSafe, säkerhetstjänst för byggbranschen 

2015: EdQu, kunskapshöjande verktyg för skolelever 

2014: DeoDoc, produkter för intimhygien 

2013: Trax, GPS-tracker för barn och husdjur 

2012: Dramatify, webbaserat projektledningssystem för tv- och filmindustrin 

 

För mer information, kontakta:  

 

Henrik Aurelius, marknads- och kommunikationschef 

Wistrand Advokatbyrå 

Mobil: 0709 50 72 56 

E-post: henrik.aurelius@wistrand.se   

 

Wistrand Advokatbyrå är en av Sveriges främsta fullservicebyråer som biträder klienterna i allt från 

större transaktioner och komplexa tvister till löpande rådgivning i deras dagliga verksamhet. Se vidare 

på www.wistrand.se  
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