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Arbetsmiljön på Gäddan 2017/18 
Studenters perspektiv på arbetsmiljön på Gäddan 
 
Inledning 
I detta dokument har Studentkåren Malmö samlat in olika studentröster som ger sin bild av 
arbetsmiljön på ett av Malmö universitets byggnader ”Gäddan”. Studentkåren har samlat in 
studenters åsikter på olika sätt. Dels har vi gjort ett inlägg på vår Facebooksida där studenter har 
fått lägga kommentarer. Studenter har också skickat in mejl till oss och vi har haft uppe frågan på 
programråd. Studentkåren har sedan sammanställt alla studenters åsikter i detta dokument. Vi har 
valt att dela upp dokumentet i olika kategorier som har med arbetsmiljön att göra (oljud, värme, 
ventilation, tillgänglighet, ergonomi och estetik). Detta dokument ska fungera som ett underlag 
för en diskussion som ska föras i gruppen för intern samverkan den 17 april 2018. På mötet finns 
representanter från universitetet samt arbetsmiljöombud, fack och studentkår.  
 
Tillgänglighet 
Många studenter lyfter upp bristande tillgänglighet som ett problem. Studenter som har olika 
typer av rörelsehinder har vid ett flertal tillfällen påpekat att vissa av salarna är för trånga för att 
vara bekväma, om de ens kommer in i salen. Studenter har svårt att använda hissarna, då de 
ibland stannar en halvtrappa upp från den våning de ska till. En halvtrappa kan verka lite, men 
för en student med rörelsehinder kan detta göra att de måste åka ner till första våningen för att 
hitta en annan hiss som förhoppningsvis kan ta dem till rätt våning. Det finns också vissa salar, 
t.ex. på nedervåningen, som är helt enkelt otillgänglig för studenter med rörelsehinder. Bristande 
tillgänglighet räknas som diskriminering och därför ser Studentkåren Malmö allvarligt på denna 
fråga.  
 
En del av kritiken handlar också om att skyltningen till grupprum, tentasalar och köken saknas 
vilket gör det svårt för studenterna att hitta i byggnaden. Trapporna gör studenter förvirrade, 
likaså hissarna som går till olika våningsplan.  
 
Studenter efterfrågar också fler och bättre toaletter. Idag är många toaletter avstängda eller i dåligt 
skick. De toaletterna som finns behöver ses över och renoveras om så krävs. För att minska 
vatten- och pappersanvändning behövs moderna alternativ till vattenkranar och torkmöjligheter. 
Då det också saknas dryckesstationer i byggnaden använder studenter bland annat 
handikapptoaletterna för att fylla sina vattenflaskor. Detta kan hindra studenter som verkligen 
behöver handikapptoaletter.  
 
Oljud  
I vår dialog med studenter har de uttryckt att det finns stora problem med oljud och buller under 
lektions- och tentamenstid. Ombyggnationer kring Gäddan skapar oljud och buller under sittande 
tentamen som stör studenter. Klassrum med dragväggar fungerar inte för att stänga ute oönskade 
ljud. Studenter säger att man ofta hör föreläsaren i rummet bredvid och att det är väldigt lyhört 
generellt. Detta gör att studenter känner att de har svårt att fokusera och tappar koncentrationen. 
Studenter önskar också fler tysta rum.  
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Värme 
Studenter upplever att det är väldigt kallt i Gäddan generellt - det vill säga i klassrum, 
mellanutrymmen, trapphusen, och caféet. De tycker att det är synd att kylan hindrar dem från att 
utnyttja de nya studiemiljöerna på Gäddan.  
 
Ventilation  
Studenter tycker att det är väldigt dålig ventilation i rummen. De påpekar att luften blir dålig 
redan efter en timme och att de måste öppna dörren för att de inte ska få huvudvärk. Dessutom 
säger studenterna att ventilationen gör ifrån sig höga ljud.  
 
Ergonomi 
Studenter klagar på att hörsal G8:128 har stolar som inte är ergonomiska då man får ont i ryggen 
av att sitta på dem. I ett annat exempel föll en stol isär när en student satt på den under en 
föreläsning. Studenter lyfter också att tentasalarna är trånga och att man ibland upplever att man 
nästan sitter på varandra under tentamensskrivning. Lärare har ibland svårt att komma till när 
studenter behöver hjälp.  
 
Det finns dock ytor som uppskattas på Gäddan. Bland annat gillar studenterna de nya 
studiemiljöerna, särskilt sofforna med höga ryggar. De uppskattar också att vissa grupprum inte 
behöver bokas innan. De positiva kommentarerna på de nya studiemiljöerna är ett tydligt tecken 
på att när universitetet lyssnar på studenter blir resultaten goda.  
 
Estetik 
Studenter upplever Gäddan som kalt och tråkigt. En student säger att Gäddan snarare påminner 
om ett badhus än om en universitetsbyggnad. Ofta nämner studenter att byggnaden är för grå, 
mörk och trist. Samtidigt uppskattar studenter de nyrenoverade utrymmena såsom pentryna och 
caféet ”Vindstilla”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanställt av Pontus Källström, Ordförande Studentkåren Malmö 
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