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Lunds Tekniska Högskola
overall

Number of Surveys: 1,436

2. Hemorten ligger i:

Skåne ██████████████████████ 55%
Blekinge █ 3%
Småland ███ 7%

Halland ██ 5%
Göteborg med omnejd ████ 9%

Mellersta Sverige ███ 7%
Stockholm med omnejd █████ 13%

Längre norrut █ 2%

Responses: 1,429

(Markera det alternativ som är närmast)

3. Har du svenska som modersmål?

Ja █████████████████████████████████████ 92%
Nej ███ 8%

Responses: 1,434

4. När bestämde du dig för att söka till LTH?

Före gymnasiet █ 3%
Under gymnasietiden █████████████████ 43%

Efter gymnasiet ████████████████ 40%
Vid ansökningstillfället ██████ 14%

Responses: 1,429

5a. Vilket år tog du studentexamen?

2012 █████████████ 33%
2011 ████████████ 29%
2010 ██████ 16%
2009 ████ 9%
2008 ██ 5%
2007 █ 3%
2006 █ 2%

2005 eller tidigare ██ 4%

Responses: 1,435
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Lunds Tekniska Högskola
overall

Number of Surveys: 1,436

6. Om du inte tog studentexamen 2012, vad har du då gjort under tiden från studentexamen?

Arbetat ██████████████████████████████████ 85%
Rest ██████████████████████ 56%

Studerat annat █████████████████ 42%
Gjort militärtjänst ███ 7%

Läst tekniskt basår ████ 11%
Kompletterat mina betyg på KOMVUX ████ 10%

Kompletterat mina studier på annat sätt ██ 4%
Annat, nämligen ██ 5%

Responses: 954

(Flera alternativ möjliga)

7. Varför valde Du att läsa på LTH?

Nära hem ███████████████ 37%
Utbildningen vid LTH har gott rykte █████████████████████████████████ 82%

LTH erbjuder stora möjligheter att studera utomlands ███████████ 27%
Lund är en trevlig studentstad ██████████████████████████ 64%
Helsingborg är en trevlig stad ██ 5%

LTH är en del av ett stort universitet ██████████ 24%
Kom inte in på mitt förstahandsval ██ 4%

Annat skäl, nämligen ███ 7%

Responses: 1,434

(Fyll i alla alternativ som legat till grund för valet)

8. Bedriver du idrottslig verksamhet på nationell eller internationell nivå?

Ja ████ 11%
Nej ████████████████████████████████████ 89%

Responses: 1,405
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Lunds Tekniska Högskola
overall

Number of Surveys: 1,436

9. Vilket program har du börjat på?

I Lund:

F (Teknisk fysik) ██ 6%
E (Elektroteknik) ██ 6%

M (Maskinteknik) ████ 11%
V (Väg-och vatten) ███ 7%

A (Arkitektur) ██ 5%
K (Kemiteknik) ██ 4%

Bioteknik ██ 4%
C (Informations-och kommunikationsteknik) █ 3%

D (Datateknik) ███ 8%
BI (Brandingenjör) ██ 4%

L (Lantmäteri) ██ 4%
ID (Industridesign) █ 2%

W (Ekosystemteknik) ██ 4%
I (Industriell ekonomi) ███ 7%

PI (Teknisk matematik) █ 2%
Teknisk nanovetenskap █ 3%

BME (Medicin och teknik) █ 2%

I Helsingborg:

ID (Datateknik) █ 3%
IB Ark (Byggteknik med arkitektur) ██ 4%

IB Jvn (Byggteknik-Järnvägsteknik) █ 2%
IB Väg (Bygteknik-väg-och trafikteknik)  1%

Elektroteknik med Automation █ 2%
TB (Tekniskt basår) ██ 6%

Responses: 1,436

10. Vad var det som främst gjorde att du valde detta utbildningsprogram?

Intresse █████████████████████ 52%
Utbildningen har ett bra rykte ██ 5%

Utbildningens bredd är tilltalande ████████ 20%
Den valfria delens omfattning 0%

Intresserad av speciell inriktning senare i utbildningen ██ 6%
Intresse för framtida arbetsuppgifter █████ 13%

Förväntningar om hög lön █ 2%
Annat, nämligen █ 3%

Responses: 1,025

11. Hur hade du prioriterat programmet du kommit in på?

Förstahandsval ███████████████████████████ 68%
Andrahandsval ████████ 19%
Tredjehandsval ██ 6%

Fjärdehands-(eller mer) val ███ 7%

Responses: 1,432
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Lunds Tekniska Högskola
overall

Number of Surveys: 1,436

12. Om programmet du kommit in på inte var ditt förstahandsval, vilken utbildning sökte du då i första
hand?

Annat program vid LTH █████████████████████████ 63%
Liknande utbildning vid annan högskola ██████ 16%

Läkarutbildning ████ 10%
Annan naturvetenskaplig utbildning █ 2%

Ekonomiutbildning ██ 6%
Annan utbildning, nämligen ██ 4%

Responses: 123

13. På vilket sätt fick du information om LTH?

SYV ████████ 20%
Lärare ███████████ 27%

Kamrater ███████████████████████ 57%
Familjen ████████████████ 40%

Besök på LTH ██████████████ 36%
Besök från LTH ████ 10%
Teknikens dag █ 3%

Tävlingen Teknikåttan █ 2%
Flickor på teknis █ 3%

LTH:s hemsida ████████████████████ 50%
Internet-annat █████████ 22%

Studera.nu ██████████ 25%
Utbildningskatalog från LTH ████████████████ 39%
Lunds Universitets magasin ██ 4%

Annonser █ 3%
Radioreklam 0%

Utbildningsmässa ██████ 16%
Studievägledare på LTH █ 3%

Studerande vid LTH ██████ 15%
SI-ledare/SI-möten/kompis som gått på SI  1%
Besök på Vattenhallen Science center LTH ██ 4%

Responses: 1,405

(Fyll i alla alternativ som du kommit i kontakt med)
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Lunds Tekniska Högskola
overall

Number of Surveys: 1,436

14. Vilken av ovanstående informationskällor var avgörande för att du sökte till LTH?

SYV ██ 4%
Lärare ██ 5%

Kamrater ███████████ 27%
Familjen ██████████ 24%

Besök på LTH █████ 13%
Besök från LTH █ 2%
Teknikens dag 0%

Tävlingen Teknikåttan 0%
Flickor på teknis █ 2%

LTH:s hemsida ████████ 21%
Internet-annat ████ 9%

Studera.nu ██ 5%
Utbildningskatalog från LTH ████ 10%
Lunds Universitets magasin  1%

Annonser 0%
Radioreklam 0%

Utbildningsmässa █ 3%
Studievägledare på LTH  1%

Studerande vid LTH ██ 5%
SI-ledare/SI-möten/kompis som gått på SI 0%
Besök på Vattenhallen Science center LTH 0%

Responses: 1,380

(Ange ett alternativ)

15_1. Vilka av följande områden hade du önskat få mera information om, alternativt fick du tillräcklig
information om: Vilka utbildningar som finns

Mera ████ 10%
Fått tillräckligt ████████████████████████████████████ 90%

Responses: 1,313

15_2. Vilka av följande områden hade du önskat få mera information om, alternativt fick du tillräcklig
information om: Innehållet i utbildningarna

Mera ████████████████████ 49%
Fått tillräckligt ████████████████████ 51%

Responses: 1,340

15_3. Vilka av följande områden hade du önskat få mera information om, alternativt fick du tillräcklig
information om: Hur undervisningen går till

Mera ██████████████████████ 54%
Fått tillräckligt ██████████████████ 46%

Responses: 1,324
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Lunds Tekniska Högskola
overall

Number of Surveys: 1,436

15_4. Vilka av följande områden hade du önskat få mera information om, alternativt fick du tillräcklig
information om: Inriktningar/valfria kurser

Mera ████████████████████ 50%
Fått tillräckligt ████████████████████ 50%

Responses: 1,312

15_5. Vilka av följande områden hade du önskat få mera information om, alternativt fick du tillräcklig
information om: Arbetsmarknad/arbetsuppgifter efter examen

Mera ██████████████████████ 55%
Fått tillräckligt ██████████████████ 45%

Responses: 1,323

15_6. Vilka av följande områden hade du önskat få mera information om, alternativt fick du tillräcklig
information om: Bostadssituationen

Mera ████████████ 31%
Fått tillräckligt ████████████████████████████ 69%

Responses: 1,317

15_7. Vilka av följande områden hade du önskat få mera information om, alternativt fick du tillräcklig
information om: Studentlivet

Mera ████████ 21%
Fått tillräckligt ████████████████████████████████ 79%

Responses: 1,303

15_8. Vilka av följande områden hade du önskat få mera information om, alternativt fick du tillräcklig
information om: Studiemedel

Mera ██████████ 25%
Fått tillräckligt ██████████████████████████████ 75%

Responses: 1,308

15_9. Vilka av följande områden hade du önskat få mera information om, alternativt fick du tillräcklig
information om: Lund/Helsingborg i allmänhet

Mera ███████ 18%
Fått tillräckligt █████████████████████████████████ 82%

Responses: 1,294
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Lunds Tekniska Högskola
overall

Number of Surveys: 1,436

16. Hur bedömer du dina matematikkunskaper?

Höga ██████████ 25%
Medelhöga ███████████████████████████ 67%

Låga ███ 8%

Responses: 1,401

17. När och hur brukade du förbereda dig för större skrivningar på gymnasiet?

a) Läxläsning under hela terminen och därefter repetition inför skrivningen enligt
nedanstående alternativ:

Koncentrerade studier kvällen/natten före skrivningen ██ 4%
Inläsningsstudier två-tre kvällar före skrivningen ██████████████ 35%

Inläsningsstudier minst en vecka före skrivningen ████████████ 30%

b) Nästan ingen läxläsning under terminen utan endast inläsningsstudier inför
skrivningen enligt nedanstående alternativ:

Koncentrerade studier kvällen/natten före skrivningen ███ 7%
Inläsningsstudier två-tre kvällar före skrivningen ██████ 15%

Inläsningsstudier minst en vecka före skrivningen ███ 8%

Responses: 1,134

(Välj ett svaralternativ)

18. Vilka faktorer tror du kan komma att inverka negativt på dina förutsättningar att fullfölja studierna
på programmet?

Att jag inte passar in i det akademiska livet ████ 11%
Att jag inte kommer att klara av studiearbetet ███████████ 28%

Att pengarna inte räcker ███ 8%
Att jag inte ska få några vänner ██ 6%

Att familjen och kamraterna inte ska ge mig stöd  1%
Att jag ska känna mig ensam ████ 10%

Att jag inte ska klara av pressen det innebär att själv ta ansvar för mina studier █████████ 23%
Andra personliga orsaker █████ 12%

Jag tror inte att något kommer att påverka mig i negativ riktning beträffande mina studier ██████████████ 35%
Annat nämligen ████ 9%

Responses: 1,380

(Ange gärna flera alternativ.)
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Lunds Tekniska Högskola
overall

Number of Surveys: 1,436

19. Hur känner du för att påbörja dina akademiska studier?

Jag vet inte vad jag ger mig in på █████████ 22%
Det är inte vad jag egentligen vill göra █ 2%

Jag skulle egentligen vilja läsa på ett annat program ██ 5%
Jag längtar efter att få börja studera ███████████████████ 47%

Jag är säker på att lyckas med studierna ████████ 21%
Jag är inställd på att slutföra studierna inom den utsatta tiden ██████████████████ 46%

Jag ser fram mot en spännande karriär ███████████████████████ 57%
Annat nämligen █ 2%

Responses: 1,398

(Ange gärna flera alternativ.)

20. Känner du någon oro inför studiestarten när det gäller:

Läsförmåga ██ 5%
Skrivförmåga ██ 4%

Muntlig kommunikationsförmåga ████ 11%
Matematikkunskaper ██████████████ 36%

Fysikkunskaper ██████████ 25%
Datorkunskaper ██████ 16%

Engelskkunskaper ████ 9%
Förmåga att tänka kritiskt/analytiskt ██ 5%

*Förmåga att teckna/skissa █ 3%
Studieteknik ███████████████ 37%

Förmåga att planera min tid ██████████████ 35%
Inlärningsförmåga ██ 6%

Förmåga att samarbeta med andra i grupp ██ 6%
Motivation för studierna ██████ 16%

Motivation för den kommande yrkesrollen ██ 4%
Jag känner ingen oro inför mina studier ██████ 15%

Annat nämligen █ 2%

Responses: 1,358

(Svara gärna med flera alternativ.)
* Gäller endast Arkitektur och Industridesign

21. Önskar du bli kontaktad för personlig studievägledning vid terminsstarten?

Ja ███████████ 28%
Nej █████████████████████████████ 72%

Responses: 1,386

22. Vet du redan nu att du kommer att göra studieuppehåll?  Jag kommer att göra studieuppehåll för:

Militärtjänst ███ 7%
Resor ███████████████████████ 57%

Andra studier ██████████ 25%
Arbete █████ 12%

Responses: 150
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23. Vilket beskriver bäst vad du skulle vilja göra efter examen?

Söka till forskarutbildning ███ 7%
Få ett arbete ██████████████████████████████ 76%

Starta eget företag ███ 8%
Läsa annan utbildning vid universitetet ███ 7%

Läsa annan utbildning utomlands █ 2%

Responses: 1,298
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