
Kim Svensson. Medieteknik, BTH                                                                                                                                     2007-03-30 
Kandidatarbete, ”Försvarsmaktens digitala mediehantering” – Del 6: HKV Studio 

 - 1 - 

Förslag för försvarshögkvareterets studio 
 
 

Bakgrund 
Studion på högkvarteret byggs delvis om våren 2007, för att anpassas till att fungera 
som en sal till möten, konferenser och presskonferens samt rum för att kunna bedriva 
intervjuer tillsammans med media. 
 
Grundtanken är att effektivisera lokaler och utrustning för framtida verksamhet inom 
Försvarsmakten samt ta tillvara på det arv och den teknik som finns, med anledning 
av att studion idag inte används till det den är byggd för. Utrustningen kommer att 
istället förvaltas och brukas av Försvarets Bildbyrå och Combat Camera, för att 
minimera inköpskostnader för dessa enheter som nu håller på att expandera. Det som 
inte kommer användas säljs eller omfördelas till annan enhet eller myndighet inom 
Försvarsdepartementet. Lokalerna på försvarshögkvarteret kommer att struktureras 
om för att passa flera olika verksamheter och det kommer att innebära lite flytt av 
möbler och annan rekvisita som behövs för att lokalen ska kunna fungera som bl.a. en 
inspelningsplats och som möteslokal. 
 
Förslaget här är att man gör allt modulbaserat så mycket som möjligt genom att allt 
ska gå att flytta på, för att passa just den verksamheten som bedrivs vid varje tillfälle. 
För möten kommer det att finnas bord och stolar ställda som de står i ett vanligt 
mötesrum. För presskonferens kommer möbler flyttas så att lokalen blir uppdelad i en 
del för media och en del för Försvarsmaktens informationsavdelning eller för de som 
kommer intervjuas. För enstaka intervjuer kommer en del av rummet ordnas så att 
man kan ställa fram en stol och enkelt ta fram rekvisita för att passa budskapet vid 
varje tillfälle. Rekvisita finns i rummet eller i närbeläget rum. 
 
För att få en så bra miljö och lokal som möjligt för dessa olika verksamheter är målet 
att det ska köpas eller byggas rekvisita som är anpassade till de vanligaste budskapen 
Försvarsmakten kan tänkas lämna. I dagsläget handlar det om tre olika sorters teman. 
En som visar det lyckade och glada budskapet, en som visar när något tråkigt eller 
dåligt har hänt och en neutral.  
 
För att det ska bli så bra som möjligt med bakgrunder, rekvisita och ljus så är det 
lämpligt att man kontaktar experter på SVT motsv. i samråd med 
informationspersonalen på HKV/Info för att få hjälp med planering förslag på 
utseende. 
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Förslag 
Studion är idag uppdelad i två olika rum, ett som har varit kontrollrum för tv-studion, 
och det andra stora som är själva studion.  (se bild 1.) 
 
 
 

Kontrollrummet 
Den utrustning som finns där är inte anpassad för de inspelningar som bedrivs idag. 
Dels så sker det väldigt sällan, och dessutom är den utrustningen gjord för att kunna 
direktsända TV tillsamman med en sändstation som finns i en sk. OB-buss motsv. 
Vidare så är de tekniska specifikationerna på utrustningen sådana att de inte lätt kan 
användas till andra sändningar eller inspelningar, den är även för avancerad för att en 
vanlig person utan utbildning och speciell kunskap kan sköta det, dessutom sker det 
en snabb förändring inom medietekniken idag och utrustningen skulle snabbt bli 
föråldrad om ingen omsätter utrustningen. 
 
Kontrollrummet kommer att mer eller mindre tömmas helt på saker. Utrustningen 
kommer att delvis monteras ned, förutom vissa kablar och fasta anslutningar. Det 
mesta av utrustningen kommer att flyttas till Försvarets Bildbyrå, men några delar 
kommer att stannar kvar för att kunna användas vid intervjuer eller inspelning. Resten 
kommer att avvecklas och flyttas vidare till andra delar inom Försvarsmakten eller 
säljas genom FMLOG.  (Se bilaga 1.) 
Rummet kommer i framtiden användas eventuellt som kontrollrum för internTV-
utrustning, men det beslutet återstår att vänta på. 
 
 
 

Studiorummet 
Studion kommer att rensas på saker som har med själva TV-delen att göra förutom en 
del kablar och uttag som går in till kontrollrummet. Det sitter idag studiobelysning i 
taket i form av fyra stycken 120W lampor med tillbehör. Dessa kommer att behållas 
och få sitta kvar för att ha vid TV och intervjuinspelningar. Det ska finnas möbler som 
kommer att kunna användas vid möten samt vid presskonferens. I ett hörn eller en del 
av rummet ska man kunna med hjälp av ljus, möbler och rekvisita bygga upp en 
intervjuplats för att media eller info-avdelningen själva ska kunna spela in med 
videokamera. 
 
Vid möten kommer man att ordna bord och stolar på lämpligt sätt, och hjälpmedel 
som dator och projektor ska finnas tillgängligt. 
Vid presskonferens kommer bord och stolar kunna flyttas så det blir en ”mediadel” 
och en ”intervjudel” där de som håller presskonferensen kan sitta. 
Lokalen är utrustad med två dörrar och då är det lämpligt att varsin del ordnas så att 
man kan utnyttja varsin dörr. 
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Syftet att kunna flytta omkring möbler och delar är att kunna effektivisera lokalen till 
att lösa flera uppgifter, då det är ont om platser och lokaler i huset idag. Att möbler 
och rekvisita är flyttbart möjliggör även att man kan flytta ut inspelningsplatsen till en 
annan plats om så skulle behövas. 
 
 
 

Övrigt 
Skulle större händelse inträffa och det skulle kräva mer utrustning så är tanken att 
man hämtar den utrustningen från bildbyrån eller andra ställen inom försvaret för att 
lösa det temporärt för just det tillfället. På detta sätt slipper man har väldigt mycket 
utrustning på flera ställen som inte används effektivt. Istället skapar man en mobil 
lösning och gör det mer dynamiskt, och samtidigt gör man det platsoberoende, alltså 
att man kan bedriva inspelning nästan var som helst. 
 
 
 

 
Bild 1. 


