
Ansökan Sammes stiftelse - Sommarstipendium 2022 

Bakgrund 
Skellefteå var väldigt tidigt ute vad gäller VR. Redan 2015 bildades företaget Innan AB som 
inriktade sin verksamhet på säkerhetsutbildningar med hjälp av VR.  
 
Nicklas Karlsson tog tillsammans med bl.a. Daniel Wallström, Lars Alin och Erik Okfors fram 
ett system för att på ett säkert sätt utbilda inom brandsläckning. 
 

 
Erik Okfors och Nicklas Karlsson demonstrerar brandsläckning på Euro Mine Expo. 
 
Tyvärr var marknaden och tekniken inte mogen för att detta banbrytande projekt skulle nå 
sin potential och företaget sattes i konkurs 2019. 

Nuläge 

Idén med brandsläckning i en VR-miljö var bra och i dagsläget finns det ett flertal företag 
som har detta som en stor del av sin verksamhet, bland annat Vobling 
(https://www.vobling.com) som ingår i Goodbye Kansas-koncernen. 
 
En stor internationell aktör inom området räddning och övningsscenarion i VR är 
amerikanska CurriculaVR (https://www.curriculavr.com) som hittade information om vad som 
tagits fram i Skellefteå och blev mycket imponerade. CurriculaVRs VD Fred Caserta tog 
kontakt med Daniel Wallström och frågade om teamet bakom Innan AB skulle kunna vara 
intresserade att agera underleverantör till hans plattform. 
 
Eftersom att Innan AB inte längre är verksamt och teamet har gått vidare in i andra 
anställningar kändes det först omöjligt att svara upp mot denna förfrågan – men samtidigt vill 
vi inte släppa denna möjlighet att starta upp ett företag och samtidigt få revansch vad gäller 
att påvisa att grundidén var bra, om än före sin tid. 
 
Tänkt lösning är att nyttja Sammes sommarprojekt för att med studenter väcka liv i VR-
projektet och skapa en version som nyttjar nyaste program- och hårdvara. 



Parter 
● Creative Crowd AB 

Mentorer/projektledare:  
Erik Okfors, Magnus Johansson, Daniel Wallström & Lars Alin  

 
Syfte och mål 
Bygga vidare på befintlig kunskap och skapa en modern VR-simulering avseende 
brandsläckning - med syfte att starta ett nytt företag som levererar scenarios till CurriculaVR 
och/eller Vobling.  

Önskemål avseende stipendiater 
Projektet önskar att under 8 veckor med start i början juni knyta till sig ett minimum av 2 st 
studerande som uppfyller nedanstående kravbild: 
 
Skallkrav programmerare 

● God kunskap i att skapa spel mha Unity 
● Stort intresse för VR 

 
Börkrav programmerare 

● Erfarenhet av att bygga VR-upplevelser/-spel 
● Intresse av att skapa digitala produkter med stor samhällsnytta 

 
Skallkrav grafiker 

● God kunskap i 3D (Maya/Blender) 
● Stort intresse för VR 

 
Börkrav grafiker 

● Erfarenhet av VFX med inriktning effekter och simuleringar 
● Intresse av att skapa digitala produkter med stor samhällsnytta 

Ägande- och nyttjanderätt 
Ägandet för producerat material tillfaller i första hand Creative Crowd - dock med intention 
att överlämna detta till ett ev. nytt företag, samägt av personerna listade under Parter ovan 
och ev. stipendiaterna. 

Förberedelser 
Direkt efter att vi valt ut två studenter kommer vi att visa dem hittills producerat material 
(befintlig Innan AB-lösning) och tillsammans sätta sommarens ambitionsnivå. Sedan blir det 
ett flertal gemensamma planeringsmöten under våren. Vi kommer även att göra en grundlig 
omvärldsanalys och ha dialog med både Vobling och CurriculaVR. 

Tidplan och styrning 
Start direkt efter Sammes introduktionsutbildning. Sommarjobb under juni till mitten augusti. 

Uppföljning och redovisning 
Sedvanlig redovisning av Sammes-projekt. Parterna avser närvara. 



Fortsättning 
Vi hoppas kunna anställa studenterna i det nya företaget och ev. även erbjuda dem 
delägarskap. 

Relevans; koppling till ändamål för Sammes stiftelse 
Med detta projekt vill vi främja unga Skelleftebors intresse för företagande och samtidigt 
bygga vidare på den banbrytande innovationen kring brandsläckning i VR-miljö som Innan 
AB lanserade 2015. Vi kommer även att låta stipendiaterna utveckla egna idéer som kan 
tillföra ytterligare värde till produkten - med förhoppning att de kan vara med i bildandet av 
ett nytt företag i ämnet, som medarbetare eller ännu hellre delägare. 
 
Kontakt: erik.okfors@creativecrowd.se  


