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Yttrande gällande RUFS 2050 – Samråd om ny 
regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 
Kungl. Musikhögskolan (KMH) har tagit del av samrådsförslag av Regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. 

KMH:s synpunkter 

Musik – en stor möjlighet 

KMH är Sveriges enda fristående musikhögskola. KMH:s verksamhet 
bedrivs i ett helt nyöppnat campus i världsklass placerat i centrala 
Stockholm. KMH är idag rankad 11 i världen inom området Performing Arts 
enligt QS Top Universities senaste ranking1. KMH:s campus har blivit ett 
nytt landmärke för Stockholm och Sverige och med högskolans bredd och 
spets inom musikutbildning bidrar KMH starkt till visionen att göra 
Stockholm till Europas mest attraktiva storstadsregioner.  

Sedan år 2009 har musikbranschens intäkter vuxit med 1,6 miljarder kronor 
– en ökning med 25 procent – och 2014 var den totala omsättningen 8,2 
miljarder kronor.2 Genom KMH:s nätverk vet vi också att Stockholm är en 
av världens mest attraktiva platser när det gäller musikskrivande, 
musikproduktion och innovationsprojekt inom musikområdet. Enligt KMH:s 
vision ska KMH vara ett framstående internationellt centrum för utbildning 
av musiker och musiklärare av högsta kvalitet. Med denna vision och med 
ett campus i absolut världsklass som ytterligare draghjälp har KMH som 
ambition att ta både regionalt och nationellt ansvar för både tillväxt och 
kunskap (mål 3).  

För att ytterligare stärka den positiva trend och uppenbara potential som 
finns inom musikområdet och angränsande kreativa näringar, anser KMH att 
man bör överväga att göra mer riktade regionala satsningar för att stödja 
infrastruktur i syfte att attrahera internationella symposier inom 
musikområdet, gäststudenter, gästföreläsare samt forskare att komma till 
Stockholm. KMH har intagit en aktiv roll för att sammanföra olika 
intressenter inom musikområdet. I samtal inom dessa nätverk finns en 
samsyn om att man på central nivå bör ta strategiska beslut för att kunna 
                                                 
1 http://www.topuniversities.com/ 
2 Musikbranschen i siffror. www.musiksverige.org 
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förstärka denna utveckling genom att möjliggöra framtagande av olika 
fysiska mötesarenor samt byggande av bostäder för forskare och studenter. 
Bostadsbristen för studenter och forskare är väl känd, och här ser KMH en 
stor möjlighet att inom RUFS 2050 ta fram konkreta mål, för att på så sätt 
stärka regionens attraktionskraft.  

KMH:s har som ambition att ta såväl regionalt som nationellt ansvar för att 
erbjuda värdskap för möten och kreativa work shops inom musikområdet 
och angränsande kreativa näringar. Här ser KMH att det finns behov av fler 
mötesplatser inom regionen, som alla kan vara sammankopplade med 
KMH:s campus. Därmed kan KMH utgöra en viktig nod inom musikområdet 
som även på en internationell arena kan bidra till att Stockholm blir Europas 
mest attraktiva storstadsregion.  

Musik – kultur och hälsa 

Med utgångspunkt i den växande mängden forskning inom musik och hälsa 
anser KMH att det finns stora möjligheter i att sammanföra delar av delmål 
7.7 (Hälso- och sjukvård) och delmål 7.11 (Kultur och kulturmiljö). 

Inom musik- och hälsaområdet finns dels en stor mängd forskning, dels en 
mängd tjänsteinnovationer som kan bidra starkt till båda dessa delmål. I 
KMH:s forskningsstrategi uttrycks just Musik-hälsa-lärande som ett av fyra 
fokusområden. KMH välkomnar därmed de skrivningar som återfinns under 
Utgångspunkter och möjligheter – kultur (sid 76), men ser gärna att det finns 
en koppling till texten under 7.7.  

I de investeringar som idag görs inom olika sjukhus (Karolinska, Huddinge, 
Danderyd m.fl.) menar KMH att man redan nu bör inbjuda till samtal och 
konkret byggplanera kring hur en patientnära vård skapar förutsättning för 
musikterapi eller annan musikalisk verksamhet. Helhetstänkandet kring att 
ge ”patient och närstående … ett värdigt omhändertagande” (sid 64) torde 
resultera i att patient och närstående också har möjlighet att få tillgång till 
musik, litteratur och konst. Här finns en mängd forskning som stöd. 

Även inom detta område ser KMH fram emot att kunna bidra till att 
regionens vision blir verklighet.  
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