Storstadsuniversitet och
universitetsstäder
En jämförande studie av sju europeiska städer
KORTA FAKTA UR RAPPORTEN
Stockholm växer snabbt, en stor del av Sveriges tillväxt sker i Stockholm. Men många
känner inte till att Stockholm med sina tre universitet – Karolinska Institutet, KTH och
Stockholms universitet – också är en av världens främsta universitetsstäder.
För att undersöka hur Stockholm står sig som universitetsstad i en europeisk jämförelse
har Stockholm Science City Foundation ställt Stockholm mot Amsterdam, Berlin,
Köpenhamn, London, Paris och Zürich. Jämförelsen omfattar både universiteten och
deras värdstäder.
Jämförelsen visar att Stockholm står sig väl vad gäller forskningsintensitet, i synnerhet
forsknings- och utvecklingsverksamhet inom privat sektor. Stockholm är också ett
betydande säte för akademisk forskning. Karolinska Institutet är mycket framgångsrikt i
att erhålla internationella anslag och har ett flertal forskare som hör till världens mest
välciterade. I Stockholm, likväl som i Amsterdam, Köpenhamn och Zürich, är den
upplevda livstillfredställelsen hög. Utmärkande för Stockholm är också hög säkerhet och
hög grad av jämställdhet.

NÅGRA RESULTAT DÄR STOCKHOLM STICKER UT:
Innovation och patent
- Stockholm står för fler europeiska patentansökningar i relation till
bruttoregionalprodukt än någon av de andra städerna.
- Stockholm kommer på första respektive tredje plats när det gäller
patentansökningar i förhållande till bruttoregionalprodukt för varumärke respektive
design.
- Stockholm kommer på fjärde plats när det gäller andel små- och medelstora
företag som har egen innovationsverksamhet.
- Stockholm har störst andel av sin befolkning (61,1 procent) anställd i
kunskapsintensiv tjänsteverksamhet.

Livskvalitet
- Stockholm är den stad i jämförelsen som har lägst risk för terrorattentat.
- Stockholm är den bäst rankade staden när det gäller personlig säkerhet.
- Stockholm är den mest jämställda staden enligt Millennial Cities Ranking.
- Stockholm har minst luftföroreningar och bäst vattenkvalitet.
- Stockholm är den stad i jämförelsen som är billigast att leva i.

Livsvetenskap
- Karolinska Institutet är det universitet i jämförelsen som är allra bäst rankat inom
livsvetenskap.
- Karolinska Institutet är det universitet som efter Paris Descartes University har flest
andel publicerade artiklar som citeras i internationella patent.
- Karolinska Institutet är det universitet som efter Imperial College of London har
flest enskilda forskare som erhållit anslag från amerikanska NIH.
Stockholm har som universitetsstad också utmaningar. I jämförelsen framkommer ett
antal områden där Stockholm ligger sämre till än övriga städer.

Utmaningar
- Bland de undersökta städerna i EU får Stockholms lärosäten minst samlade anslag
från EU:s forskningsfinansieringsprogram Horizon.
- Trots att Stockholm rankas högt när det gäller patentansökningar, är Stockholm
mindre framgångsrik på att få ut innovationer på marknaden.
- Trots att Stockholm toppar flera jämförelser gällande livskvalitet så ligger vi sämre
till när stockholmarna skattar tillfredsställelse och stöd i sociala nätverk.
- Universiteten i Stockholm har en relativt undanskymd roll i marknadsföringen av
Stockholm jämfört med övriga städer.
Stockholm med sina universitet har redan i dag goda kvaliteter som universitetsstad,
samtidigt finns det stora möjligheter att utveckla såväl universitetens som stadens
kvaliteter. Genom att stärka samarbetet mellan universiteten, Region Stockholm och
länets kommuner skulle vi både kunna erbjuda universiteten en ännu mer attraktiv miljö
och dra än mer regional nytta av universitetens verksamhet.
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