
EWS2017 Totalt LTH 
 
Nedanstående baseras på 1366 respondenter 
 
1. Jag ser mig som: 
Antal svarande: 1357 

 

 
 
 
 
 
2. Hemorten ligger i: 
Antal svarande: 1364 

 

 
 
Fritextsvar: Annat land, nämligen: 
Här har några som brukligt skojat till det och nämnt landskap som Halland och Småland. 
 

• Danmark 
• Finland 
• Frankrike 
• Irland 
• Island 
• Kina 
• Luxembourg 

• Palestina 
• Romania 
• Syrien 
• Tjeckien 
• Tyskland 
• Uruguay 
• USA 

 
 



3. När bestämde du dig för att söka till LTH? 
Antal svarande: 1363 

 

 
 
 
4. Vilket år tog du studentexamen/slutade skolan? 
Antal svarande: 1363 

 

 
 
 
 
5. Om du inte tog examen 2017, vad har du gjort under tiden från examen till nu? 
(Du kan kryssa i flera alternativ.) 

Antal svarande: 977 

 

 



6. Varför har du valt att studera på LTH? 
(Du kan kryssa i flera alternativ.) 

Antal svarande: 1362 

 

 
 
 
 
 
7. Vad påverkade ditt val av program? 
(Du kan kryssa i flera alternativ.) 

Antal svarande: 1358 

 

 
 
 
 



 
8. Hur hade du prioriterat programmet du kommit in på? 
Antal svarande: 1361 

 

 
 
 
 
 
9. Om programmet du kommit in på inte var ditt förstahandsval, vilken utbildning sökte du då? 
Antal svarande: 528 

 

 
 
Fritextsvar: Annan utbildning: 
 

• Agronom 
• Arkitekt 
• Arkitektur på KADK 
• Bioteknik 
• Brandingenjör 
• Civil elektroingenjör vid Lunds universitet 
• Design någonting 
• Industriell Ekonomi vid Chalmers 
• Läkarprogrammet 
• Maskinteknik 
• Musikutbildning/Pedagogik 
• Psykolog 
• Samhällsplanering 

 
 
 
 



10. På vilket sätt fick du information om utbildningen? 
(Du kan kryssa i flera alternativ.) 

Antal svarande: 1358 

 

 
 
Fritextsvar: Andra sajter eller Sociala medier, nämligen: 

• Flashback 
• Reddit 
• Youtube 
• Linkedin 
• Google 

 



Fritextsvar: Annat: 
 

• Studerat på LTH tidigare 
• Studievägledare 
• Arbetskollegor 
• När jag studerade Skydd Mot Olyckor i 

Revinge 
• Tester ex. "vad jag skulle passa som" 
• Flickor på teknisk 
• Information från flera olika ställen. 
• Rektorsbesök på min gymnasieskola 
• Common knowledge (gick gymnasium i lund) 
• LU:s webbsida 
• University rankings av THE bland annat 
• Tekniksprånget, handledare 
• Allmänt internet och såg att det fanns på 

Chalmers 
• Besök på andra universitet 
• Google 
• Nollningen 2016 

• En främling på en festival tipsade 
• Bor i Lund, så har alltid vetat om LTH. 
• Eget intresse 
• Minns inte 
• Äldre vänner, basic kännedom 
• Genom en livsmedelsinspektör 
• Tidigare elever på utbildningen 
• Google 
• Min chef har gått denna utbildning och kände 

att den skulle passa mig 
• Livsmedelsinspektör 
• En konsult på jobbet tipsade mig 
• Genom mitt jobb där en som kom och hälsade 

på berättade om utbildningen. 
• Genom chefer och arbetskamrater som gått 

utb tidigare 

 
 
11. Är det någon av ovanstående informationskällor som har varit avgörande för att du sökte till 
LTH? 
Antal svarande: 336 
 

• All tillsammans 
• Alla bidrog 
• Alla studenter på LTH som har pratat med mig 
• Anledning till varför jag sökte till LTH är för att 

jag och min sambo redan är studenter i Lund 
• Antagning.se 
• Besök av studenter från Brandingenjörslinjen 

under gymnasiet 
• Besök på LTH 
• Besök på Lunds universitet 
• Besök på nanolabb med fysik-klassen under 

gymnasiet 
• Bland annat min kusin som nyss har tagit 

examen i industriell ekonomi, som jag ska 
påbörja. 

• Bra info på hemsidan 
• Bra info på internet 
• De som gått utb tidigare. Samt info på 

livsmedelsteknisk hemsida. 
• Det avgörande för mig var att prata med 

många LTH-studenter just vid dessa mässor 
och event. 

• Det jag har hört från personer som själva läst 
utbildningen 

• En katalog ifrån Luleås universitet 
• En nollningsvideo på maskinteknik som jag 

hittade på Youtube 
• Ett studiebesök på LTH i trean på gymnasiet. 
• Familjen 
• Fick möjlighet att skugga en student (Besök) 
• Flashback och vänner 
• Flickor på teknis, fick en jättebra inblick i hur 

det var att vara student just här. 
• Framförallt studera.nu som sedan ledde mig 

vidare till LTHs hemsida. 
• Första veckan i gymnasiet kom en man som 

hade utbildning från LTH och jobbade på Sony 

Ericsson som fick mig på fall. 
• Gott rykte 
• Gymnasiemässan 
• I-dagen 
• Informationen på LTHs hemsida 
• Inte riktigt 
• Intresse 
• Ja 
• Jag hade en otroligt bra Kemilärare på mitt 

basår som - när jag inte skrev tillräckligt bra på 
hp för läkarlinjen i Lund - tyckte att jag skulle 
bredda mitt synfält och börja på en teknisk 
högskola och prova på. 

• Jag har haft pålitliga källor, men vill inte uppge 
• Jag ska spela handboll i Skåne. 
• Jag skuggade en fjärdeårselev på bioteknik 

och det gjorde att jag äntligen bestämde mig 
för att välja det. 

• Katalogen. Bra info. 
• Kontakter via jobbet 
• LTH hade högst intagning gällande 

maskinteknik 
• LTH hemsida 
• LTHs rykte 
• Lärare/studievägledning 
• Mailkontakt med studenter som har läst 

samma/liknande utbildning. 
• Min bror då han studerar här 
• Min familj. 
• Min fysiklärare under gymnasiet 
• Min granne som är automations ingenjör 
• Min handledare på Tekniksprånget samt 

hemsidan 
• Min VD 
• Min äldre bror 
• Mina vänner 
• Mitt intresse för yrket har varit helt avgörande. 



• Många i familjen och vänner som pluggat på 
LTH! 

• Mässa 
• Mässor 
• Nej 
• Nej inte direkt avgörande 
• Nej men antagning.se har hjälp med mycket 

förklarande runt skolan. 
• Nej, alla har påverkat lika mycket 
• Nej, det var en kombination av de markerade 
• Nej, intresset för området lockade mig till LTH 

då det är det enda universitetet i Sverige med 
ett program inom inriktningen. 

• Nej, kombination av allt 
• Nej, linjen sålde sig själv. 
• Nej, LTH har alltid varit ens långsiktiga mål, 

men de källorna gjorde mig endast mer säker 
• Nej, samtliga spelade roll 
• Nej, utomstående intresse 
• Nej. 
• Nollningen förra året 
• När jag sedan läste på om olika utbildningar 

fastnade jag för Bioteknik och nu när första 
dagen är här måste jag säga att jag är 
jättenöjd med mitt val!! 

• Ord från andra jag känner 
• Ryktet 
• Ryktet som bra skola och rolig studentstad av 

vänner 
• SACO-mässan 
• Saker som fått en att besöka LTH, både flickor 

på teknis, SI mm 
• Skolbesök 
• Snubben på Högskolemässan som 

presenterade LU:) 

• Storebror 
• Studentmässa 
• studera.nu 
• Studiebesök 
• Studievägledare i min skola 
• Studievägledare jag träffade vid mitt besök var 

jättebra 
• Syster som studerade på LTH 
• T4 på Rönnegymnasiet 
• THE 
• Under öppet hus fick jag information från en 

student som pluggar bioteknik och då fick jag 
känslan av att jag ville läsa detta program. 

• Utbildningens bredd 
• Utbildningens kvalitet. 
• Utbildningskatalog LTH 
• Utbildningskatalogen från saco-mässan är där 

jag hittade och blev intresserad av 
programmet 

• Utbildningskatalogen och lth.se 
• Utbildningsmässor 
• Vet inte 
• Vi var här mycket på föreläsningar o labbade 

på gymnasiet 
• Vänner och familj. 
• Vänner som går utbildningen 
• Vänner som gått på skolan 
• Vänner som läser här. 
• Vänner, skugga student 
• Vänner. Praoade hos två stycken som pluggat 

bioteknik 
• Vänner 
• Öppet hus dagen för hela universitetet, det var 

superbra. 

• Öppet hus vid LTH där jag fick prata med en  
student som gick just min linje. 



Vilka av följande områden hade du önskat få mera information om, alternativt fått tillräckligt? 
 
 
12. Vilka utbildningar som finns 
Antal svarande: 1353 

 

 
 
 
 
 
13. Innehållet i utbildningarna 
Antal svarande: 1353 

 

 
 
 
 
 
14. Hur undervisningen går till 
Antal svarande: 1349 

 

 
 
 
 
 
15. Inriktningar/valfria kurser 
Antal svarande: 1349 

 

 



16. Arbetsmarknad/framtida arbetsuppgifter 
Antal svarande: 1353 

 

 
 
 
 
 
17. Bostadssituation 
Antal svarande: 1350 

 

 
 
 
 
 
18. Studentlivet 
Antal svarande: 1347 

 

 
 
 
 
 
19. Om Lund i allmänhet 
Antal svarande: 1347 

 

 
 
 
 



 
20. Har du svenska som modersmål? 
Antal svarande: 1358 

 

 
 
Fritextsvar: Ja svenska och ytterligare modersmål, nämligen: 
 
- Albanska 
- Arabiska 
- Arabiska engelska 
- Bosniska 
- Kantonesiska 
- Danska 
- Engelska 
- Engelska & kinesiska 
- Engelska och norska 
- Engelska, Holländska 
- Finska 
- Franska 
- Grekiska 
- Gujarati 
- Kantonesiska 
- Kinesiska 
- Kroatiska 
- Kurdiska 
- Libanesiska 

- Makedonska 
- Nederländska 
- Norska 
- Persiska 
- Polska 
- Quenya 
- Ryska 
- Ryska, arabiska 
- Serbiska 
- Spanska 
- Thai, Malaysiska 
- Tigringa 
- Turkiska 
- Turkiska, kurdiska 
- Turkiska/Engelska 
- Tyska 
- Tyska, Engelska 
- Ungerska 
- Vietnamesiska 

 
Fritextsvar: Nej, jag har följande språk som modersmål: 
 
- Albanska 
- Arabiska 
- Bosniska 
- Dari 
- Dari (persiska) 
- Engelska 
- Finska 
- Italienska, Urdu 
- Kurdiska 
- Litauiska 
- Makedoniska 

- Marockanska 
- Persiska 
- Rumänska 
- Ryska 
- Thailändska 
- Tjeckiska 
- Tyska 
- Urdu 
- Vietnamesiska 
 

 
21. Idrottar du på nationell eller internationell nivå? 
Antal svarande: 1358 

 

 
 


