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Stipendieverksamheten 2022 

Information till de sökande 2022 
Kungl. Musikaliska Akademiens  
LOKALA STIPENDIER  

Kungl. Musikaliska Akademien (KMA) förvaltar ett stort antal stipendiefonder avsedda att främja 

unga musikstuderandes utbildning. Stipendierna kan även ges som stöd för instrument- och notinköp.  

 

Två slag av stipendier finns att söka, KMA:s nationella stipendier och KMA:s lokala stipendier.  

Sökande kan erhålla KMA-stipendier till en summa av sammanlagt högst 220 000 kronor.  

Den som erhållit stipendier upp till detta eller tidigare takbelopp har inte rätt att söka på nytt. 

 

För KMA:s lokala stipendier gäller: 
 
Behörighet 
Behörig att söka är den som är antagen och bedriver studier vid svensk musikhögskola eller 

operahögskola. Notera dock att utländska studenter som studerar inom ramen för utbytesprogram inte 

kan söka dessa stipendier. 

 

Stipendiebeloppen varierar mellan 7 500 och 20 000 kronor. 

 
Ansökan         
De lokala stipendierna är från Kungl. Musikaliska Akademien men din ansökan ska lämnas direkt till 

din högskola.  

Sista ansökningsdag är onsdagen den 19 oktober 2022. 

Aktuella blanketter finns på www.musikaliskaakademien.se/stipendier. 

 

Studenter vid HSM, KMH & MHM ansöker elektroniskt enligt särskilda rutiner vid högskolan. 

 
Tillkännagivande 
Fördelningen av KMA:s lokala stipendier sker vid varje musik- och operahögskola under 

december/januari och anslås därefter på respektive högskola samt på 

www.musikaliskaakademien.se/stipendier. Bedömningen av sökande görs av respektive högskola 

på sätt som fastställts lokalt. Information om den enskilda högskolans bedömningspolicy kan erhållas 

på respektive högskolas kansli. Stipendiet kan tilldelas studenter vid respektive högskolas samtliga 

befintliga program och studieinriktningar. 

 

Utbetalning av stipendier 
KMA ansvarar för utbetalning av samtliga stipendier. Erhållna stipendier ska rekvireras från KMA på 

särskild blankett efter den 1 januari 2023 och senast den 31 december 2024. Rekvisitionsblankett 

finns på www.musikaliskaakademien.se/stipendier. Var noga med att fylla i rekvisitionsblanketten 

med kompletta uppgifter och underskrifter.  

 

  

Välkommen med din ansökan! 

 

 

För mer information: 

Lina Nilsson 

08-407 18 08 

lina.nilsson@musikaliskaakademien.se 
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