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Stort behov av spelemän

På Spelprojektkursen på Chalmers gör eleverna spel. I går var gräddan av Sveriges spelföretag där för att ragga folk till en bransch som växer så det knakar.
Niklas Westberg jobbar som teknisk regissör på Malmöföretaget Massive Entertainment. ”Företaget startades av fyra personer i Ronneby i slutet av 90-talet och för två år
sedan var vi 35 stycken. I dag har vi passerat 100 anställda”, säger han. Produktchefen
på Göteborgsföretaget Simbin Tomas Karlsson fyller i.
– Så fort ett utrymme blir ledigt i den fastighet vi arbetar i så köper vi det så vi kan få
plats med fler anställda, säger han.
De två är tillsammans med spelföretagen Dice, Avalanche och Muskedunder inbjudna
för att titta på de spel eleverna på spelprojektkursen ska presentera, men främst för att
presentera sig själva och locka till sig folk. För branschen växer.
– Alla behöver folk. Grejen är att vi behöver rätt typ av folk. I dag utexaminieras det
mer folk än vad det finns tjänster. Ändå är vi här, vilket tyder på att många av dem som
utbildar sig till spelprogrammerare helt enkelt inte håller måttet, säger Doru Apreotesei
från Avalanche.
– Det ska vara folk som har ett brinnande intresse. Spel i dag är stora produktioner som
kräver stor noggrannhet, säger Niklas Westberg. Och alla spel säljer inte. Men de kostar
att göra. 100 miljoner kronor är inte alls en ovanligt hög summa i sammanhanget.
– Samtidigt har branschen mognat. Bilden av spelprogrammerare som nätterna igenom
sitter framför datorn stämmer inte längre. Många av oss har skaffat familj och har andra
prioriteringar, säger Johan Skantz huvudprogrammerare på Dice, ett av världens största
spelföretag som en gång startades just i en källare i Växjö av sådana entusiaster.
Under företagens presentation i den fullsatta salen står en sak klar. Spelbranschen har
väldigt få kvinnor, på årets spelprojektkurs finns faktiskt inte en enda.
– Det är ett problem. Det är svårt att locka kvinnor till civilingenjörsutbildningar överhuvudtaget och än värre till den här påbyggnadskursen, säger föreståndare Staffan Björk.
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Utbildningar med flyt

Rederinäringen har flyt. Men nyrekryteringen av sjöfolk ebbar ut. Svenska rederier slukar
direkt dem som är färdiga med sina utbildningar. Men fler behövs många år framöver,
säger Håkan Friberg, Redareföreningens vd.
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Austronauten Christer Fuglesang och
hans kollegor från rymdskytteln gästar
Chalmers och Vetenskapsfestivalen.

Ekonomisk hänsyn
orsakar olyckor

En studie genomförd på Chalmers
pekar på brister inom arbetsmiljön i
byggbranschen. Bristerna kan leda
till att byggarbetare råkar ut för
fallolyckor och skador från maskiner
och verktyg.
Enligt statistik från Arbetsmiljöverket från 2005 inträffade 2 950
olyckor, elva av dem var dödsfall.
Orsaken till bristerna i arbetsmiljön är ofta att byggföretagen
vill spara pengar genom att slutföra
byggen så snabbt som möjligt.
– Ekonomin går då före säkerhet
och kvalitet, säger studiens projektledare Henrik Björklund.
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