
Via Antarktis till Nobelpriset 
Konftel 300 spelade en diskret men viktig roll när  
Nobelprisen i fysik, kemi och ekonomi presenterades. 
Det är Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) som 
årligen tillkännager den välbevarade hemligheten inför 
världens medier.
 Nu fick pristagarna beskedet via en Konftel 300. De 
blev intervjuade av radio- och tv-stationer som i realtid 
kunde använda ljudet till sina sändningar via konfe-
renstelefonen och sessionssalens PA-system.
 – Det var häftigt och vi fick mycket beröm för ljudet 
av KVA. Det fungerade klockrent, säger Roland Fre-
driksson, mediaproducent vid Stockholms universitets 
avdelning för IT och media, som ansvarade för ljudtek-
niken vid den världsomspännande presskonferensen.
 – Att kunna plocka hem ett rent ljud även från perso-
nerna som talade per telefon var mycket uppskattat av 
medierna.

När Nobelpriset tillkännagavs inför världs-
pressen, fanns pristagarna med direkt 
via Konftel 300 och PA-systemet. Både 
personerna vid podiet och publiken kunde 
samtala med pristagarna.
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Stockholms Universitet 
avdelningen för IT och Media
 
Avdelningen för IT och media stödjer kärnverksam-
heten på Stockholms universitet genom att skapa 
goda förutsättningar för användning av IT i utbild-
ning och forskning. Avdelningen ansvarar också för 
universitetets IT-infrastruktur. Där ingår nätverken 
för datakommunikation och telefoni.

Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) nyttjar 
avdelningens erfarenheter och tjänster, bl a vid den 
årliga presentationen av nobelpristagarna i fysik, 
kemi och ekonomi.

Systemlösning:

Idén att använda en bra konferenstelefon föddes redan 2007 inför föreläsningen i Stockholms universitets Aula Magna 
med rymdbesättningen från Discovery. De 1 200 åskådarplatserna var slutsålda sedan länge och huvudperson var för-
stås den svenske forskaren och astronauten Christer Fuglesang. Under föreläsningen skulle Fuglesang och hans kolle-
ger samtala via telefon med forskaren Sven Lidström på Sydpolen som söker elementarpartiklar på väg genom rymden.
   – Jag fick frågan hur direktsamtalet skulle lösas, berättar Roland Fredriksson. Jag tog kontakt med Konftel som tog 
fram en lösning på sin dåvarande modell. Det fungerade utmärkt.
 
Beröm av Vetenskapsakademien
– När jag såg att den nya modellen Konftel 300 kan anslutas direkt till PA-system tipsade jag KVA om detta inför presen-
tationen av Nobelpriset 2009. Det blev väldigt lyckat, faktiskt en succé. Det var mer lättjobbat än gamla telefonhybrider 
och mycket bättre ljud. Vi i teknikteamet fick en stor eloge av ständige sekreteraren, professor Gunnar Öqvist, som 
tyckte det var den tekniskt sett bästa presentationen av nobelpristagarna hittills och det klart bästa ljudet.

April 2007. Inför 1200 åskådare talar 
Christer Fuglesand och Discovery-besätt-
ningen via konferenstelefon med SvenLind-
ström som befinner sig på Sydpolen för 
forskningsprojektet Ice-Cube. 
Bild: Stockholms Universitet.
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Frågor från publiken
Inför de tre presskonferenserna hade Roland Fredriksson och hans kollega 
Henrik Nordgren (bilden t h) via en mixer kopplat Konftel 300 till lokalens 
PA-system. Två handmikrofoner fanns anslutna för frågor från publiken/jour-
nalisterna och vid podiet hade professor Öqvist och de övriga experterna s.k. 
headmices. 
   Ljudet från Konftel 300 var direktkopplat till tv- och radiobolagens sänd-
ningsbussar. En del bolag valde att plocka ljudet direkt till sina kameror för 
inspelning och senare redigering.
   – Upplägget passar utmärkt för evenemang där man har personer på annan 
plats, men som tillför mötet eller presskonferensen ytterligare en dimension. 
Världen kommer till dig och ger närvarokänsla. Det var häftigt att vara med 
när nobelpristagarna kopplades in i salen, mycket effektfullt och uppskattat av 
både journalisterna och KVA:s pressansvariga, säger Roland Fredriksson. Henrik Nordgren och Roland Fredriksson.


