
STUDENTREKRYTERING
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet



Uppdragsbeskrivning

För att fylla sina utbildningsplatser trots minskningen av möjliga sökande fram till 2018 vill LiTH 
undersöka varför/varför inte studenterna väljer LiTH samt vässa sina rekryteringsbudskap. 

För att utarbeta relevanta strategier kopplat till studentrekryteringen har Identx tillfrågats om att 
genomföra en nulägesanalys samt att definiera relevanta rekommendationer i det fortsatta arbetet.



KONKURRENTANALYS
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet



Konkurrentanalys LiTH



� Sveriges största tekniska universitet
� ”Anrik institution med internationell status som utbildar 

framstående ingenjörer som förbättrar vardagen och världen”

Styrkor
� Starkt varumärke - känt internationellt
� Toppar rankinglistor
� Ligger i Stockholm
� Gammalt, anrikt och meriterat – ”fin” skola
� Kunglig glas och nobelpristagare
� Känd som svåra utbildningar att ta sig igenom
� Attraherar forskare

Svagheter
� Stort och opersonligt
� Traditionellt, saknar det unga och pigga
� Bostadssituationen i Stockholm
� Bredden på utbildningar utanför teknik och konst
� Studentlivet
� Skilt från SU, KI och Handels

KTH - profil



� En Chalmersexamen gör världens skillnad
� Chalmers - För en hållbar framtid
� ”Sveriges bästa ingenjörsskola”

Styrkor
� Starkt varumärke - känt internationellt
� Ligger i Göteborg
� Chalmerist blir du bara på Chalmers (=ingenjör)
� Inriktning på ny teknik och hållbarhet
� Studentlivet
� Bredden på tekniska utbildningar, bla arkitektur

Svagheter
� Dåligt samarbete med GU
� Har haft svårt att locka kvinnor – börjar bli bättre
� Bostadsbrist

Chalmers - profil



� Kunskapsarenan för tuffa utmaningar
� Moderna yrkesutbildningar för en internationell arbetsmarknad
� ”Gamla anor mixat med Sveriges bästa studentliv”

Styrkor
� Studentstaden framför andra
� En del av universitetet – arbetar tvärvetenskapligt
� Komplett med alla civilingenjörsutbildningar inkl. några unika
� Stort universitet i liten stad
� Populärt bland internationella studenter

Svagheter
� Stora klasser – opersonligt
� Bostadsbrist
� Kommunicerar på LU-nivå och fakultetsnivå
� LTH i skuggan av LU
� LTH inte så attraktivt som det en gång varit – man söker till Lund

LTH - profil



RESULTAT FOKUSGRUPPER
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet



Fokusgrupperna

CHALMERS

Maskin
� Stockholm x2
� Göteborg x4
� Lund
� Huskvarna
� Luleå
� Kalmar
� Halmstad

Data/IT
� Göteborg x3
� Kalmar
� Jönköping
� Borås
� Malmö
� Stockholm
� Uppsala
� Karlstad

Industriell ekonomi
� Göteborg x4
� Paris
� Västerås
� Karlstad
� Linköping
� Varberg
� Köping

KTH

Maskin
� Stockholm x7

Data/IT
� Stockholm x6
� Moskva

Industriell ekonomi
� Stockholm x3
� Örebro
� Västerås
� Gotland
� Linköping

LiTH

� Maskin
� Kalmar
� Örebro x2
� Jönköping
� Trollhättan
� Katrineholm
� Nässjö
� Västerås x2

� Data/IT
� Orsa
� Linköping
� Tjällmo
� Norrköping x2
� Malmö
� Stockholm x2

� Industriell ekonomi
� Skellefteå
� Stockholm x5
� Vetlanda
� Karlstad
� Göteborg
� Oskarshamn
� Malmö



Spontana associationer till Tekniska högskolan 
vid Linköpings universitet?

Svår matte

Praktiskt arbete

Lagom stor stad

Umgänge

Nära näringslivet

Gemenskap

Studentliv

Tvärvetenskapligt

Lätt få bostad

Välrenommerat

Hög kvalité

Bra 
omhändertagande

LiTH ett 
flaggskepp

Nytänkande

Specialinriktningar

LiTH

Cykelstad

Små klasser



Hur ser studenterna på LiTH utifrån?

Okänt och otydligt
Många vet inte vad LiTH har att erbjuda, vad som särskiljer och vilka meriter man har.
Uppmanar LiTH till att profilera sig mer – det finns möjlighet att sticka ut och nyfikenhet från studenter.
Negativa till att både LiU och LiTH kommunicerar – båda attraherar studenter men ihop blir det rörigt.

Studentstad och gemenskap
Linköping lockar studenter som gillar ”studentliv”.
Stor sammanhållning framför allt inom LiTH.
Krävande och kul!

Välrenommerat och hög kvalitet
En av de bästa tekniska högskolorna men varumärket inte lika känt och starkt som KTH och Chalmers.
Även studenter utanför I-linjen vet att den grundades i Linköping. 
Anses som ett nytänkande universitet som ”placerar sig bra” i undersökningar av olika slag
Kul och krävande!

”LiTH” inget känt begrepp
Associeras till Lund och Luleå i första hand. Majoriteten har inte hört förkortningen.
LiTH-studenter tar till sig begreppet efter att de börjat utbildningen – pratar om Linköpings universitet , eller bara Linköping
med utomstående.

KTH/Chalmers



Vilka faktorer påverkar vart man studerar?

Varumärket och ryktet
En klar majoritet anger ett starkt varumärke, anor och rykte som främsta anledning till att välja Chalmers eller KTH.
Nästan alla valde lärosäte före program, framför allt på KTH och Chalmers – inte i samma utsträckning vad gäller 
Linköping.
Ett rykte om svår utbildning och höga intagningspoäng gör lärosätet och programmet attraktivt.
Att få veta vilka alumner som lyckats efterfrågas. De flesta kan bara nämna personer som gått på Chalmers och KTH.
Många är stolta över KTH- och Chalmersandan – men det finns en stark LiTH-anda att ta vara på och utveckla.

Närheten hem
Många väljer ett lärosäte som ligger lagom långt hemifrån. 
LiTH har möjlighet att vara det självklara valet i de områden som inte ”ägs” av KTH, Chalmers och Lund.
För Stockholms studenter bör LiTH kunna erbjuda ”en komplett studietid” – spännande utbildningar med kvalité, det bästa 
studentlivet och nära hem.

Känslan av möjligheter och individuella val. ”Expan ding your your your your reality”
Många på KTH och Chalmers har i efterhand hört om LiTHs specialinriktningar – önskar att de visste tidigare.
Studenterna vill  kunna ”välja och styra”. De vill ha utmaningar och se möjligheter.
Ett professionellt innehåll med ett personligt tilltal är viktigt.



RESULTAT INTERN WORKSHOP
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet



Styrkor

STUDENTLIVET

Lagom stora städerRiksrekrytering

HÖG KVALITET/GOTT RENOMMÉ

Matematik

Geografiskt bra läge Samhörighet

Ungt men etablerat

UNGT/NYTÄNKANDE
Inga murar Flexibilitet

Nya utbildningar

Nyttig forskning

Gott renommé bland gymnasielärareBra kommunikationer

Sveriges mest nöjda alumner

Del av universitetet

Visualisering

I-programmet

Studenterna bästa i fokus

Valfrihet

Avspänt

Engagerade studenter/lärare

Bra organisation

Innehållsfokus i examen

Bredden

Starka forskningsmiljöer

Internationell miljö

Projektarbete

STUDENTINFLYTANDE

TVÄRVETENSKAP

GODA MILJÖER



Svag regional bas

Svagheter

Rekrytering av tjejerTidiga avhopp

Avståndet Lkpg-NkpgInget fokus på hållbar utveckling

3+2 struktur

Överarbetade duktiga lärare

Osynliga

Webborganisation fungerar dåligt

Dåliga besökslokaler

Okänt

Inte nytänkande i undervisningen

Talar inte om vad vi är bra på

Vågar inte profilera oss

Tittar mycket på andra istf att gå egen väg

Svagt söktryck inom vissa områden

Otydlighet LiU/LiTH

Lokalerna i Valla

RankingenBristande kommunikation

Ej anrika

SYNLIGHET/VARUMÄRKE
Sticker ej ut

För lite koppling till näringslivet

Nkpg glöms bort internt

För lite experter utifrån

Dålig matchning forskning/utbildning

Avvecklar inget

Oklar varumärkeshierarki

ORGANISATION

REKRYTERINGSFÖRMÅGA

DÅLIGA MILJÖER

NÄRINGSLIVSKOPPLING

OMODERNA I VISS MÅN

GEOGRAFISKT UPPDELAT

Oflexibla

UTBILDNINGSSTRATEGI



Särskiljare

Höga krav och stora möjligheter

Världsledande forskning

Nätverkande Bra boende

Bra studiemiljöer

Mest relevanta utbildningar

STUDENTLIV

Gemenskap

Lärar/studentkontakten

Bra lärandemiljö
Engagemang för studenterna

Studentinflytande

Tvärvetenskap

Studentmottagning

Valfriheten i utbildningen

Först med I-programmet

Möjligheter LiU/LiTH Riksrekrytering

Kunskap i fokus
Visualisering

STUDENTFOKUS

MATEMATIKFOKUS

INNOVATIVA

MÖJLIGHET ATT SKRÄDDARSY

SVERIGES MEST NÖJDA 
ALUMNER



Viktigaste frågan framåt

Våga slå vakt om positionen som förnyare och leva u pp till den

Kommunicera det vi är bra på – att vi är ett helt un iversitet

Varumärket måste bli känt och tydligt

Kännedom hos gymnasister

Fortsatt relevanta utbildningar med kvalitet och br a lärare

Fokus på forskning och utbildning – får inte bli för  breda

Möjligheterna med två campus

Få ordning på webben

Bättre undervisningsmiljö

Hur mäter vi och tar fram statistik – blir det jämfö rbart mot övriga?



RESULTAT ÖVRIGA UNDERSÖKNINGAR
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet



Centrum för Marknadsanalys 2009

Gymnasister i 3:an på NV

� 62% tycker att programmet är viktigast i valet, 29% orten och 9% skolan.

� Nästan fyra av tio motiverar sitt förstaval med närheten till hemort, vänner eller 
släkt.

� 93% säger att de ska studera ”i Linköping” . 2% svarar Linköpings tekniska 
högskola och 1 % svarar LiTH.



Nybörjarenkät 2010

� Viktigaste faktorn för valet av LiTH 
1. Programmet
2. LiTH’s rykte
3. Studentlivet
4. Staden

� Informationskällor som studenterna tagit del av
1. Katalogen
2. Vänner
3. Web
4. Programbroschyr

� Viktigaste informationskällorna 
1. Studiebesök
2. Syskon
3. LiU katalog
4. Vänner
5. Programbroschyr
6. Mässor



Högskoleverket

� 94% av studenterna har fått en 
anställning!

Andel (procent) etablerade på arbetsmarknaden 2008 för de 
antalsmässigt största examensgrupperna läsåret 2006/07 med 
uppdelning på lärosäte. 



Intern enkät 2011

De viktigaste faktorerna som påverkar valet av läro säte

M och D-programmen
� Utbildningen och studentrelaterade aktiviteter samt omgivningens påverkan är de 

faktorer som främst påverkat.
� Kursinnehållet, LiTH:s status, möjligheter att ta sig fram med lokaltrafik samt 

möjligheterna till egna kursval.

I-programmet
� Programrelaterade faktorer var viktigare än högskolan LiTH och staden Linköping.
� Utbildningens framtida arbetsmöjligheter, att LiTH är en etablerad skola med gott 

rykte, Linköpings studentliv och utbildningens möjligheter till utlandsstudier vid valet 
av vidareutbildning.

� Vikten av word‐of‐mouth‐influenser och buzz marketing!



International Student Barometer 2010

203 lärosäten, varav 16 svenska, 138 000 studenter (Bara masterstudenter på LiU)

� LiU bland de 10 bästa när det gäller: 
� Område learning
� Område living
� Område satisfaction

� LiU rankar sämst av alla när det gäller:
� Earning money
� Careers advice
� Good contacts

� ”Current students” är den viktigaste källan till var man väljer att studera



Sammanfattning och rekommendationer



Sammanfattning

� Det kommer att ta lång tid att nå Chalmers och KTHs status och anrikhet. 
Till Linköping söker man inte för att bli ”Chalmerist” 
Lyft fram era styrkor och våga positionera tydligare.

� Det finns mycket bra att bygga på: 
� Studentstad /Studentliv
� Gott rykte 
� Nytänkande och tvärvetenskapliga
� Kompetenta 
� Ett antal mycket bra och kvalitativa program

� Studenterna söker program i första hand och inte lärosäte – man ”läser Maskin i 
Linköping”.



Rekommendationer – övergripande kommunikation

� Dra nytta av att vara en del av ett helt universitet. Det är en särskiljare jämfört med 
Chalmers och KTH - det tvärvetenskapliga har en tydlig unikitet. 
Skapa stolthet kring helheten internt.

� Fundera på  användningen av akronymen ”LiTH” utåt – den lever inte och har inte 
kännedom utanför högskolan.

� Lyft fram (och lev upp till) bra karriärmöjligheter, nära näringslivskontakter och 
forskningstyngd tydligare:

- Bildhantering och visualisering

- Sensorteknik
- Miljöteknik…
- Logistik- och flyg…



Rekommendationer – övergripande kommunikation

� Fortsätt prioritera och bearbeta Stockholmsstudenter, men fundera på budskapen. 
Nyttja det korta avståndet hem och studentlivet.

� Var inte rädda för att fortsatt bli kända för ”svår matte”. Det ger en kvalitetsstämpel.

� Våga prioritera några utbildningsprogram ur ett kännedoms- och 
kommunikationsperspektiv.

Det traditionella vs det nytänkande:
� Spetsutbildningar  från starten (Industriell Ekonomi och DataTeknik)
� Spetsutbildningar idag  (Medieteknik, Maskinteknik, Flygtrafik- och logistik)



Rekommendationer – budskap och kanaler

� Se till att relevanta resultat som framkommer i undersökningar/omvärldsanalyser 
konverteras till aktiva och lockande budskap (inte bara i PR-aktiviteter).

� Diskutera mixen av kommunikationskanaler:

� Word ‐‐‐‐of ‐‐‐‐mouth (missionärsresor, studiebesök, vänner, släkt)

� Katalog (Egen katalog för LiTH stärker varumärket, men med tydlig LiU-koppling) 

� Programblad (Komplement vid tex mässor, bara programspecifik information)

� Webb (Fördjupning utan att tappa inspiration och tillgänglighet)

� Mässor (Samlat intryck i en monter, men olika program kan stå ut på budskaps-/rollupnivå)



Rekommendationer - program

� Lyft fram och utveckla de praktiska momenten inom M-programmen.

� Se till att avhoppen inom vissa D-program minskar. 

� Låt I- och D- programmen få glänsa som ”original”.

� Se till leva upp till det ni lovar tjejer som söker IT.

� Glöm inte att avveckla i takt med att ni utvecklar.

� Tappa inte begreppet Civilingenjör.



REKOMMENDATIONER REKRYTERING
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet



Korta perspektivet - webb



Maskinteknik innan april

Maskinteknik är den klassiska, breda civilingenjörs utbildningen med lika delar da 
Vinci och framtidsteknik. Maskiningenjören sysslar med klassisk ingenjörskonst. 
Ursprungligen var maskinteknik läran om klassisk mekanik med rötterna i Leonardo da 
Vincis och Isaac Newtons arbeten. Rörelse, massa, tyngdkraft, hävstänger, kugghjul och 
plan var maskinteknikerns domäner.

(text från LiU.se)



Maskinteknik idag



Industriell ekonomi innan april

Industriell ekonomi skapades i Linköping . Initiativet togs av näringslivet, som än idag 
medverkar till att hålla utbildningen aktuell. Genom att sammanföra ekonomi och teknik 
kan du bättre förstå företagens helhet. Utbildningen gör dig till länken mellan tekniker och 
ekonomer, grunden för ett bra ledarskap.

(text från LiU.se)



Industriell ekonomi idag



Datateknik innan april

Datateknikern är problemlösaren med bredd , utbildad i allt från programkonstruktion 
till elektronik på Sveriges äldsta och modernaste datateknik-utbildning. Civilingenjören i 
datateknik är den allsidige ingenjören som har kunskap inom både stort och smått, inom 
serverklusters och processorkärnor, i programspråksteori och om enskilda algoritmer.

(text från LiU.se)



Datateknik idag



Framåt – budskap och varumärkeshierarki



Hur presenterar vi oss idag?



Stora programkatalogen

� LiU är inte ett känt begrepp
� Garanten i form av Linköpings universitet är 

osynlig



Den nya katalogen  - Tekniska högskolan

Bra:

� Tanke kring det personliga anslaget
� Ingen förkortning används 

(LiU/LiTH, endast i www-adressen)

Mindre bra:

� Huvudbudskapet  är  ”Expanding reality”
- svårttolkat av gymnasister/studenter

� Borde finnas ett säljande huvudbudskap för 
tekniska högskolan

� Ingen garant i form av huvudlogotyp (endast 
på baksidan)

� Tekniska högskolan vid Linköpings 
universitet - osynligt



Vad är viktigast att lyfta fram?

Huvudbudskapet
som lyfter det unika med tekniska högskolan

Avsändaren
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Garanten
i form av huvudlogotypen m sigillet – Linköpings universitet

Tydlighet vad gäller avsändare och budskap!



Vad är viktigast att lyfta fram för Linköpings tekniska högskola?

”Söker du utmaningar och gränslösa möjligheter?
Bli civilingenjör.”

Tekniska högskolan

Linköpings universitet

Budskap

Avsändare

Garant



Vad är viktigast att lyfta fram för programmen?

”Vi var först i Sverige med Industriell ekonomi. 
Sedan dess har vi utbildat framgångsrika ledare som bemästrar både ekonomi och teknik. 

Vill du bli en av dem?”

Civilingenjör Industriell ekonomi

Tekniska högskolan

Linköpings universitet

Budskap

Program

Avsändare

Garant



Preview nytt material 2011

� En ny layout för LiU:s basinformation har 
tagits fram. Detta börjar användas under 
våren 2011.

Bra:
� Myllertavlorna – igenkänning

Mindre bra:
� Knappt synlig avsändare
� Sigillet endast på baksidan
� Liten plats för budskapet
� LiU och expanding reality är relativt okända 

begrepp



Preview nytt material 2011

� En ny layout för LiU:s basinformation har 
tagits fram. Detta börjar användas under 
våren 2011.



Vad bör lyftas fram i våra huvudbudskap?

Exempelvis:

� Att och Hur du blir civilingenjör och vad du kan åstadkomma
� Hur din framtid kan komma att se ut – inspiration (med hjälp av alumner)
� Våra främsta utbildningar
� Närheten hem
� Studentlivet/Studentstaden
� Att Tekniska högskolan har ett brett och kvalitativt programutbud 
� Möjligheterna i att Tekniska högskolan är en del av ett universitet



Exempel: Varför välja Tekniska högskolan, Linköpings 
universitet?

Gillar du krävande utmaningar som skapar gränslösa möjligheter?
Välj Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Ditt framtida jag fick precis en ingångslön över ge nomsnittet.
Bli civilingenjör på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

94% av alla våra civilingenjörer får jobb inom tre månader efter examen.
Bli en av dem. 



Exempel: Hur din framtid kan komma att se ut

Lisa är idag en av Sveriges mest 
eftertraktade civilingenjörer inom visualisering.

Det kan du också bli.

Medieteknik, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet



Exempel: Nära hem



Möjligheterna i att Tekniska högskolan är en del av ett universitet

Civilingenjör i Medieteknik + Retorik +…

Gör din utbildning unik. På Linköpings universitet 
finns över 600 kurser att välja på. 


