
 
 

 
 
 
 
 
 

    

Nationellt toppresultat för LTU  
 

 
Luleå tekniska universitet är prio ett bland allt fler studenter. LTU har största ökningen av 
förstahandssökande bland universiteten i Sverige. För LTU betyder det här att 1194 fler personer än förra 
året väljer Luleå tekniska universitet i första hand inför sin utbildning hösten 2012. Det är en ökning med 15 
procent.  
 
- Det här är stort och jag tycker det är otroligt upplyftande.Vi har lyckats med vårt uppsåt att ge bra 
utbildningar och en bra utbildningsmiljö och att vi har lyckats kommunicera detta. Detta är ett kvitto på LTU:s 
attraktionskraft helt enkelt, säger Johan Sterte rektor vid Luleå tekniska universitet.  
 
Luleå tekniska universitet ökar andelen förstahandssökande mer än dubbelt så mycket som övriga 
universitet i landet. KTH ökar antalet förstahandssökande med 516 personer vilket motsvarar en ökning med 
7 procent. Chalmers tekniska högskola ökar antalet förstahandssökande med 139 personer vilket innebär en 
ökning jämfört med ifjol med 3 %, Linköpings universitet med 622 sökande, vilket motsvarar en ökning på 5 
% och Lunds universitet med 591 personer vilket motsvarar 2 procent.  
 
- För mig betyder det här resultatet att vi är attraktiva, inte bara i länet utan även i landet. Nu handlar det om 
att vi måste planera för att också ta väl hand om de studenter som väljer att komma hit och registrera sig, vi 
måste också se till att göra ett antal aktiviteter för att bekräfta att de gjort ett bra val, säger Inger Bergström 
chef för Utbildnings- och forskningsenheten vid Luleå tekniska universitet. 
 
 
Upplysningar: Johan Sterte, rektor vid LTU 0920-491608, Inger Bergström, chef för Utbildnings och 
forskningsenheten vid LTU 0920-491426, presskontakt Katarina Karlsson katarina.karlsson@ltu.se 072 72 727 45 60, 
katarina.karlsson@ltu.se  

Luleå, 2012-04-18 
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