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Utbildning, forskning och utveckling med karolinska Institutet, 
kungliga tekniska högskolan och Stockholms universitet i samverkan.
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”I Stockholmsregionen visar vi på ett framgångsrikt sätt hur utbildning, 
 forskning och vård kan samverka för att skapa internationell konkurrenskraft”

 Harriet Wallberg-Henriksson 
 Rektor, Karolinska Institutet

”den gemensamma styrka som vi tre universitet i Stockholm uppvisar är   
 imponerande. det är inte många universitet i världen som kan matcha oss.”

 Peter Gudmundson
 Rektor, Kungliga Tekniska högskolan

”tillsammans är vår kompetens inom teknik, medicin, naturvetenskap 
 och humaniora-samhällsvetenskap svårslagen.”

 Kåre Bremer
 Rektor, Stockholms universitet
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En attraktiv arena för vetenskapen

karolinska institutet, kth och stockholms universitet finns nära varandra 
strax norr om stadskärnan. Tillsammans har vi över 47 000 helårsstudenter* 
och över 4 000 forskare verksamma inom samtliga vetenskapsområden. 
De totala intäkterna uppgår till närmare 12 miljarder kronor. Vår närvaro, 
starka forskningsmiljöer och effektiva innovationssystem stärker hela 
Stockholmsregionen. 

karolinska institutet rankas som ett av världens främsta medicinska 
universitet. 

kungliga tekniska högskolan, kth, är Sveriges största tekniska universitet.

stockholms universitet är Sveriges största universitet med humaniora, 
juridik, samhällsvetenskap och naturvetenskap.

* helårsstudent motsvarar en student som är inskriven för heltidsstudier under ett läsår. 

karta: © lantmäteriet Gävle 2010. medgivande I 2010/0857.
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22%
 Intäkter

 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
 Forskning och utbildning på forskarnivå

* Summa: 11 877 093 tkr
 Summa totalt i riket: 53 775 924 tkr
* andel: 22 %

 StUdenter

 helårsstudenter

* totalt: 47 273 helårsstudenter
 totalt i riket: 304 241 helårsstudenter
* andel: 16 %

16%

 StUdenter

 Intäkter utbildning på grundnivå och avancerad nivå

* Summa: 3 614 222 tkr
 Summa totalt i riket: 24 063 306 tkr
* andel: 15 %

15%

 StUdenter

 Internationella studenter

* Summa: 7 390 individer
 Summa totalt i riket: 36 573 individer
* andel: 20 %

20%

Nyckeltal som tål att jämföras

Stockholmsregionens tre största univer-
sitet har tillsammans en viktig position 
och central roll i samhällsutvecklingen 
– nationellt såväl som internationellt.

vid karolinska Institutet, kth och 
Stockholms universitet bedrivs utbild-
ning och forskning inom samtliga 
vetenskapsområden. de tre univer-
sitetens vetenskapsområden är för 
karolinska Institutet medicinskt 
vetenskapsområde, för kth tekniskt 
vetenskapsområde och för Stockholms 

universitet humanistiskt-samhällsveten-
skapligt och naturvetenskapligt veten-
skapsområde. tilldelningen av externa 
forskningsmedel är bevis på hög 
kvalitet, liksom naturligtvis det faktum 
att flera av våra framstående forskare 
genom åren har tilldelats nobelpriset 
för sina banbrytande upptäckter.

de nyckeltal som presenteras här ger en 
bild av hur stor andel våra tre universi-
tet tillsammans representerar av hög-
skolesektorns närmare 40 universitet 
och högskolor.
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svante arrhenius, Stockholms universi-
tet, nobelpriset i kemi år 1903.

hans von euler-chelpin, Stockholms uni-
versitet, nobelpriset i kemi år 1929.

George de hevesy, Stockholms universi-
tet, nobelpriset i kemi år 1943.

hugo theorell, karolinska Institutet, 
nobelpriset i fysiologi eller medicin år 
1955.

ragnar Granit, karolinska Institutet, 
nobelpriset i fysiologi eller medicin år 
1967.

hannes alfvén, kth, nobelpriset i fysik 
år 1970.

våra noBelPrIStaGare

Ulf von euler, karolinska Institutet, 
nobelpriset i fysiologi eller medicin år 
1970.

Gunnar myrdal, Stockholms universitet, 
Sveriges riksbanks pris för ekonomisk 
vetenskap till alfred nobels minne år 
1974.

sune Bergström, karolinska Institutet, 
nobelpriset i fysiologi eller medicin år 
1982.

Bengt samuelsson, karolinska Institu-
tet, nobelpriset i fysiologi eller medicin 
år 1982.

Paul crutzen, Stockholms universitet, 
nobelpriset i kemi år 1995.

Nyckeltal 2009

* Gemensamma nyckeltal för karolinska Institutet, kth och Stockholms universitet.
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Nyckeltal 2009
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Nyckeltal 2009

* Gemensamma nyckeltal för karolinska Institutet, kth och Stockholms universitet.

 ForSknInG

 anslag för forskning och utbildning på forskarnivå

* totalt: 3 254 278 tkr
 totalt i riket: 12 918 131 tkr
* andel: 25%

25%

 ForSknInG

 Intäkter totalt

* totalt: 8 262 871 tkr
 totalt i riket: 29 712 618 tkr
* andel: 28 %

28%

 ForSknInG

 antal forskarstuderande ht 2009

* totalt: 5 268 individer
 totalt i riket: 17 193 individer
* andel: 31%

31%

 ForSknInG

 externa medel

* totalt: 4 640 883 tkr
 totalt i riket: 15 260 010 tkr
* andel: 30 %

30%

 ForSknInG

 antal professorer

* totalt: 1 183 individer
 totalt i riket: 5 114 individer
* andel: 23%

23%

 ForSknInG

 antal forskare/lärare

* totalt: 4 055 individer
 totalt i riket: 18 276 individer
* andel: 22%

22%  lInnéBIdraG

* Summa totalt: 1 028 800 tkr
 Summa totalt i riket: 2 894 000 tkr
* andel: 36%

36%

 StrateGISka ForSknInGSområden

* Summa totalt: 1 183 200 tkr
 Summa totalt i riket: 3 393 000 tkr
* andel: 35%

35%



                           11

stockholm: UnIverSItetShUvUdStaden

Utbildningar för ett intressant yrkesliv

stockholm är sveriges universitetshuvudstad. här får 16 procent av landets 
studenter sin utbildning. de studerar på grundnivå och avancerad nivå. 
karolinska institutet, kth och stockholms universitet får också 15 procent 
av intäkterna* för utbildningen på grundnivå och avancerad nivå i sverige. 

Utbildningarna vid Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet 
ger solida kunskaper och goda förberedelser inför yrkeslivet. Kopplingen 
mellan utbildning och forskning är stark och säkerställer att utbildningarna 
håller hög kvalitet. 

Stockholms ledande universitet är välkända ute i världen. Det är attraktivt 
att samarbeta med oss. Många av våra studenter får chansen att studera en 
eller flera terminer vid något utländskt universitet. Samtidigt kommer varje 
år en femtedel av alla internationella studenter i Sverige till universiteten i 
Stockholm för att fördjupa och bredda sin utbildning från hemlandet.

*  Inkluderar samtliga intäkter såsom exempelvis avgiftsintäkter, finansiella intäkter, intäkter från 
uppdragsutbildning samt statsanslag.
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Svensk forskning i världsklass

sverige har en lång tradition och en uttalad strategi att satsa på avancerad 
forskning. det statliga anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå 
ger tillsammans med andra externa medel karolinska institutet, kth och 
stockholms universitet goda förutsättningar att bedriva långsiktig och 
framgångsrik forskning. tillsammans erhåller universiteten en fjärdedel av 
det statliga anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå och 
närmare en tredjedel av de externa medel som ges till lärosäten i sverige.

Närmare var fjärde professor i Sverige arbetar idag vid något av univer-
siteten i Stockholm och ca 30 procent av landets doktorander finns här. 
Samtliga vetenskapsområden finns representerade. Gränsen mellan olika 
discipliner suddas ut till förmån för tvärvetenskapliga studier och forsk-
ningsprojekt. Allt större del av vår forskning bedrivs dessutom i nära 
samverkan med omvärlden – med andra lärosäten i Sverige och utomlands, 
näringsliv, myndigheter och organisationer.

Forskningen karakteriseras av bredd och djup. Flera av våra forsknings-
områden är utvalda som strategiskt viktiga av den svenska staten. Karolin-
ska Institutet, KTH och Stockholms universitet har som huvudsökande 
beviljats drygt en tredjedel av de totala medel som regeringen utlyst till 
strategiska forskningsområden. Detsamma gäller de medel som Formas 
och Vetenskapsrådet delar ut för att skapa särskilt starka miljöer för grund-
läggande forskning, det så kallade Linnéstödet. Detta ger Stockholm starka 
forskningsmiljöer vars resultat kommer till nytta regionalt och nationellt, 
men även röner uppmärksamhet långt utanför Sveriges gränser.

De tre universiteten sammantaget skulle sannolikt placera sig någonstans 
kring plats 25 på Shanghairankingen, en av de ledande världsrankingarna.

Forskare vid Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet 
förmedlar ny kunskap genom deltagande i olika rådgivande och beslutande 
organ, remissyttranden, öppna föreläsningar och debatter. Forskarna med-
verkar också dagligen i medierna, som experter och som debattörer.

Science for Life Laboratory (SciLifeLab) 
är ett nationellt resurscenter med noder 
i Stockholm och Uppsala för storskalig 
forskning inom molekylära biovetenskaper 
och medicin. SciLife Lab Stockholm byggs 
upp med KTH, Karolinska Institutet och 
Stockholms universitet som huvudmän.
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Framgångsrika innovationssystem 
kommersialiserar idéer och forskning

vår forskning ska komma samhället till nytta, leda till utveckling och bidra 
till ekonomisk tillväxt. För detta har vi väl utvecklade innovationssystem 
som fångar upp idéer, inspirerar till och utbildar i entreprenörskap samt 
stödjer samverkan mellan akademi och näringsliv. 

Som Stockholms ledande universitet vill vi erbjuda studenter och forskare 
förutsättningar och miljöer för att vidareutveckla idéer och resultat. Inno-
vationskontoren är egna enheter som fullt ut kan fokusera på att verka för 
att nya affärsmöjligheter identifieras. Professionell rådgivning ökar flödet 
av idéer och bidrar till att fler utvecklingsprojekt genomförs. Här finns 
etablerade nätverk för att finna rätt samarbetspartners i varje unikt projekt.

Samverkan kring kommersialisering sker i alla riktningar – mellan aka-
demin, näringslivet och offentligheten. Intresserade finansiärer kan tidigt 
involveras i processen för att säkerställa att de nya tjänsterna och produk-
terna når ända ut till marknaden.



16   

stockholm: UnIverSItetShUvUdStaden

                           17

stockholm: UnIverSItetShUvUdStaden

En stark region som 
präglas av växtkraft

stockholm är skandinaviens största stad och norra europas ekonomiska 
centrum. här genereras den största bruttoregionalprodukten och här finns 
flest multinationella företag på plats. stockholmsregionens styrka finns 
också i tre av sveriges ledande universitet. 

Stockholm är en region med 70 000 studenter och 40 procent av Sveriges 
akademiska forskningskapacitet.

Stockholm är den naturliga etableringsorten för internationella företag som 
vill finnas mitt i denna marknad. Stockholm är en av de snabbast växande 
storstadsregionerna i Europa.

Det starka näringslivet tillsammans med forskning i världsklass gör 
Stockholm till en av de mest kunskapsintensiva och innovativa regionerna 
i världen.

Stockholm är en vacker stad som präglas av vatten, grönska, stadsnära natur 
och gott om utrymme. Stockholm är också Skandinaviens kulturella huvud-
stad välkänd för banbrytande form och design, musikproduktion, ett rikt 
utbud av gallerier och museer, Nobelpriset och internationell matkultur.



intäkter

Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå (tkr)

 kI  852 895
kth  1 161 994
 SU 1 599 333

Forskning och utbildning på 
forskarnivå (tkr)

 kI 4 026 735
kth  2 033 470
 SU  2 202 666

antal helårsstudenter

 kI 5 469
kth  12 563
 SU 29 241

Forskning

Intäkter (tkr) se ovan

externa medel (tkr)

 kI 2 492 102
kth  1 200 894
 SU 947 887

antal forskare/lärare (individer)

 kI 1 502
kth  1 007
 SU 1 546

antal forskarstuderande (individer)

 kI 2 087
kth  1 635
 SU 1 546

antal professorer

 kI 401
kth  334
 SU 448



tre universitet i samverkan
Stockholm är Sveriges universitetshuvudstad. karolinska Institutet, 
kungliga tekniska högskolan och Stockholms universitet har tillsammans 
47 000 helårsstudenter och 4 000 forskare verksamma inom samtliga 
vetenskapsområden. vår närvaro, starka forskningsmiljöer och effektiva 
innovationssystem stärker hela Stockholmsregionen.


