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Sammanställningen baserar sig på de totalt 220 som inkommit.  
 
1. Jag ser mig som: 
Antal svarande: 218 

 

 
 
 
 
 
2. Hemorten ligger i: 
Antal svarande: 220 

 

 
 
Fritextsvar: Annat land, nämligen: 
- Halland 
- Småland 
- Tyskland 
- Irland 
 
 
 



3. När bestämde du dig för att söka till LTH? 
Antal svarande: 220 

 

 
 
 
4. Vilket år tog du studentexamen/slutade skolan? 
Antal svarande: 219 

 

 
 
 
 
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: 168 

 

 



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

Antal svarande: 219 

 

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

Antal svarande: 218 

 

 
 
 
 



 
8. Hur hade du prioriterat programmet du kommit in på? 
Antal svarande: 219 

 

 
 
 
 
 
9. Om programmet du kommit in på inte var ditt förstahandsval, vilken utbildning sökte du då? 
Antal svarande: 116 

 

 
 
Fritextsvar: Annan utbildning: 
- Civil elektroingengör vid Lunds universitet 
- Brandingejör 
- Sammhällsplanering 
- Arkitektutbildning 
- Design någonting 
 
 
 



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

Antal svarande: 217 

 

 
 
Fritextsvar: Andra sajter eller Sociala medier, nämligen: 
- Linkedin 
Fritextsvar: Annat: 
- Äldre vänner, basic kännedom 
 
 
 



11. Är det någon av ovanstående informationskällor som har varit avgörande för att du sökte till 
LTH? 
Antal svarande: 37 
- Vännner 
- Nej 
- Vänner 
- Nej men antagning.se har hjälp med mycket 

förklarande runt skolan. 
- Nej 
- Familjen 
- Nej 
- Min granne som är automations ingenjör 
- Hemsidan möjligtvis 
- Studievägledare i min skola 
- Första veckan i gymnasiet kom en man som 

hade utbildning från lth och jobbade på Sony 
Ericsson som fick mig på fall. 

- Mässa 
- Nej 
- Vänner 
- Min VD 
- En kompis som läst samma och trivts bra. 
- Vänner och familj. 
- Ja LTH hemsida 

- T4 på rönnegymnasiet 
- Familj 
- Lth:s hemsida 
- Nej 
- Antagning.se 
- Familj/Vänner 
- Nej 
- Familj som har utbildats inom samma yrke 
- Utbildningens bredd 
- Lths hemsida 
- Nej 
- Gymnasiemässan 
- Ja! Informationen om utbildningen som stod på 

hemsidan. 
- Nej 
- Familj och vänner som pluggat på lth 
- Antagning.se 
- nej 
- Vänner 
- Vänner 

 
 
12. Vilka utbildningar som finns 
Antal svarande: 215 

 

 
 
 
13. Innehållet i utbildningarna 
Antal svarande: 215 

 

 
 
 
14. Hur undervisningen går till 
Antal svarande: 213 

 

 



15. Inriktningar/valfria kurser 
Antal svarande: 213 

 

 
 
 
16. Arbetsmarknad/framtida arbetsuppgifter 
Antal svarande: 215 

 

 
 
 
17. Bostadssituation 
Antal svarande: 215 

 

 
 
18. Studentlivet 
Antal svarande: 214 

 

 
 
 
19. Om Lund i allmänhet 
Antal svarande: 212 

 

 



20. Har du svenska som modersmål? 
Antal svarande: 216 

 

 
 
Fritextsvar: Ja svenska och ytterligare modersmål, nämligen: 
- Vietnamesiska 
- Albanska 
- Ungerska 
- Bosniska 
- Arabiska 
- Engelska 
- Arabiska 
- Danska 
- Kinesiska 
- Arabiska 
- Turkiska och kurdiska 
- Turkiska o kurdiska 
- Polska 

- Persiska 
- kinesiska 
- Arabiska 
- Kantonesiska 
- Spanska 
- Arabiska 
- Kroatiska 
- Bosniska 
- Arabiska engelska 
- Spanska 
- Persiska 
- grekiska 
- Engelska

-  
Fritextsvar: Nej, jag har följande språk som modersmål: 
- Ryska 
- Thailändska 
- Rumänska 
- Makedoniska 
- Arabiska 
- Arabiska 
- Dari 
- Persiska 
- Urdu 
- Arabiska 
- Arabiska 
- Vietnamesiska 

- Ryska 
- Arabiska 
- Albanska 
- Marockanska 
- Arabiska 
- Tyska 
- Kurdiska 
- Rumänaka 
- Italienska, Urdu 
- Bosniska 
- tyska 
 

 
 
21. Idrottar du på nationell eller internationell nivå? 
Antal svarande: 218 

 

 
 
 
 


