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Abstract 

The aim of this study was to create a light fixture with gobo effect that uses LED 
as a light source. We wanted to achieve a technical solution adapted for the home 
environment but in a smaller size and more energy efficient than the existing gobo 
light fixtures available for event industry worldwide.  

The question we asked ourselves was:  

 How should a gobo light fixture be designed for use and fit in a home en-
vironment?  

The method used was based on laboratory experiments in which we performed 
sample testing and examined the construction of luminaires. We began with tests 
of a sample profile headlamp generally used in event and scene industry and con-
tinued testing lighting fixtures with similar features.  

Based on information gathering, business contact and sample testing a function 
model was built. The function models light source was an LED-chip from Philips 
containing 15 diodes generation, a total of 33 watts. Other components that the 
function model possessed was a heat sink with a fan attached for cooling the light 
source, the ballast that powered the light source and the cooling fan, a lens pack-
age and finally a gobo-disc to create a silhouette on the exposed surface. 

Our intention was to make this fixture a floor lamp with a simple design. With the 
help of the light image projected on a surface it creates an additional dimension to 
the room which therefore would make it much more than just a standalone fix-
ture. LED as the light source provides the opportunity to use gobos created of 
overhead plastic. This is possible because the LED does not generate heat in the 
direction the light travels. Overhead plastic allows more variations of the patterns 
you wish to project. 

The basic conclusions we reached after the project was that it is possible to create 
a gobo light fixture for the home environment from an existing fixture that is used 
in a completely different area by combining elements from both areas and thereby 
be able to get a result adapted for home environments. The function model pro-
vides a basic outline of how such a fixture might look, providing the opportunity 
for further development of this sort of product. We also realized that there was 
no previous surveys of the area we chose to focus on. Therefore if there’s further 
work done it would be a good idea to get some kind of feedback on how the in-
terest is for this kind of light fixtures in the home environment. In addition to the 
home environment the fixture is considered to fit areas like small businesses and 
places where the lighting is bright enough and where an event fixture is redun-
dant.  

Keywords LED, Gobo, Gobo light fixture, Fixture, Profile headlamp, Lens sys-
tem 
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Sammanfattning 

Syftet med vårt examensarbete var att skapa ett föreslag på en goboarmatur som 
använder sig av LED som ljuskälla. Vi ville uppnå en teknisk lösning anpassad för 
hemmiljö som är mindre och mer energieffektiv än de befintliga goboarmaturerna 
som fanns för eventbrukarna. 
 
Frågan som ledde vårt arbete var: 
 

 Hur bör en goboarmatur utformas för att användas och passa i en 
hemmiljö? 

 
Den metod vi använde oss av var baserad på laborationer där vi utförde 
provbelysningar och tog reda på uppbyggnaden av armaturerna. Vi började med 
en profilstrålkastare som var till för scenbruk och liknande ändamål och gick 
därefter vidare med att provbelysa armaturer med liknande funktioner. Därefter 
byggdes en funktionsmodell baserad på informationsinsamling, företagskontakt 
och laborationer. Funktionsmodellens ljuskälla var en 33 watts LED-platta från 
Philips som bestod av 15 stycken dioder. Övriga komponenter i 
funktionsmodellen var en kylfläns för att kyla ljuskällan, ett don som gav ström till 
ljuskällan och kylfläkten, ett linspaket samt en goboskiva för att skapa en silhuett 
på den belysta ytan.  
 
Det var tänkt att goboarmaturen skulle vara en golvarmatur med ett enkelt 
utseende. Med hjälp av ljusbilden som skapades på den belysta väggen genererades 
ytterligare en dimension i rummet. Genom att använda LED som ljuskälla blev 
det möjligt att använda overheadplast som goboskiva då LED inte genererade 
värme i den riktning ljuset färdades. Overheadplasten gav därmed möjlighet till 
stora variationsmöjligheter av det mönster man önskade som ljusbild.  
 
En grundläggande slutsats vi kom fram till under projektets gång var att det visade 
sig fullt möjligt att skapa en goboarmatur för hemmiljö. Detta genom att använda 
sig av en befintlig armatur som användes inom något helt annat område. Genom 
att kombinera komponenter från olika områden kunde vi få ett resultat som 
passade hemmiljön. Funktionsmodellen gav ett grundläggande upplägg för hur en 
sådan armatur skulle kunna se ut och skapade därmed möjlighet till vidare 
utveckling av denna typ av armaturlösning. Vi insåg även att det inte fanns tidigare 
undersökningar gällande det område vi valt att fokusera på. Därför bör fortsatt 
arbete inledas med en sådan undersökning för att få en bild av hur intresset skulle 
se ut för denna sorts armaturer i hemmiljö. Utöver hemmiljö anses armaturen 
också passa områden som mindre företag och platser där denna armatur var 
tillräckligt ljusstark och där en eventarmatur var överflödig. 
 
Nyckelord LED, Gobo, Goboarmatur, Armatur, Profilstrålkastare, Linssystem 
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1 Inledning 
Vi ville med hjälp av våra utbildningar i Ljusdesign respektive 3D-Teknik 
undersöka möjligheterna att skapa en goboarmatur för hemmiljö. Genom 
provbelysningar och informationssökning tog vi fram en funktionsmodell, vilken 
vi hoppas skall skapa intresse för vidareutveckling och tillverkning av en armatur. 

Denna armatur var intressant för att skapa ett nytänkande för belysning i hemmet. 
De befintliga eventarmaturerna var inte anpassningsbara för hemmiljö vilket gav 
oss idén att utveckla en teknisk lösning som passar området bättre. Detta gällde 
ljuskällan, goboskivan och utformningen av själva armaturskalet. Det enda som 
kunde lämnas oförändrat var linssystemet då det som gick att ändra på denna 
komponent var själva storleken av linserna. Dessa bör anpassas efter armaturens 
storlek och önskad spridningsvinkel. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Dagsljus är något som förekommer naturligt i vår vardag. Det är viktigt för vårt 
välbefinnande och har även påverkan på människan inom rehabilitering av kropp 
och sinne. I norden finns det stora brister på just dagsljus under det mörka 
halvåret vilket kan leda till trötthet och depression. Dagsljuset förändras markant 
under dagen. Det skiftar i färgåtergivning, färgtemperatur, ljusfördelning och 
belysningsstyrka, samt hur diffust och jämnt ljuset är vid olika väderförhållanden 
(Starby, 2006, s 229). Det förekommer även att dagsljuset skiftar i så små 
sekvenser att det mänskliga ögat inte uppfattar dessa förändringar.  
 
I och med att solljuset har denna påverkan på människans välbefinnande har 
ljuskälletillverkare försökt att efterlikna dagsljusets olika egenskaper. Detta har 
dock sina svårigheter då färgtemperaturen från dagsljus varierar mellan ” 3500 och 
100 000 K och Ra-index mellan 95 och 100” (Starby, 2006, s.229). En annan viktig 
kvalitet hos dagsljuset är hur ljuset faller på och reflekteras från föremål i 
omgivningen. På exempelvis teaterföreställningar där man vill skapa en miljö lik 
dagsljusets används varmvita ljusfärger ca 3000 K (ibid s.96) och profilstrålkastare 
med en gobo placerad framför linserna för att skapa upplevelsen av ett klart och 
riktat ljus.  
 
En gobo består bland annat av en metallskiva eller en frostad glasskiva med ett 
mönster på. Metallgobon kan skapa olika mönster, som till exempel löv eller 
textsiluetter och glasgobon kan projicera diabildsliknande ljusbilder i upp till fyra 
färger (Sandström, 2004, s.54). För att styra spridningsvinkeln och skärpan på 
ljuskäglan används manuellt reglerbara linser. Dessa reducerar genomsläppet av 
ljus men är en grundläggande aspekt för att kunna styra skärpan på ljusbilden och 
ljuskäglans storlek. 
  
Goboarmaturer är vanligast inom event. De armaturer som används i dessa 
sammanhang har ljuskällor som kräver mycket energi och alstrar höga 
temperaturer. De vanligaste ljuskällor som används i till exempel profilstrålkastare 
vid projice ring med en gobo är metallhalogen och vanlig halogen. En 
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profilstrålkastare är en armatur som projicerar en ljuskägla med skarpa kanter. 
Ljuskäglan på en profilstrålkastare är rund men kan ändras genom att placera ut en 
gobo, spade eller en irisbländare. Fyra spadar finns oftast monterade i dessa 
armaturer för avskärmning av ljuskäglan till en avgränsad ljusbild. En irisbländare 
tillåter oss att styra ljuskäglans storlek utan att sänka ljusnivån på armaturen 
(Sandström, 2004, s. 26). 
 
I en hemmiljö behövs inte samma ljusstyrka som vid event vilket ger möjlighet till 
att minska både energiförbrukningen och värmen som alstras från ljuskällan. En 
ljuskälla som därför verkade lämplig är LED. Denna ljuskälla har en så lång 
livslängd som mellan 50 000 och 100 000h (Anell ljus och form, 2010 s. 26) och är 
även lätt att styra. 
 

 Goboarmaturer har hittills varit utformade enbart för eventbruk. Frågan är 
hur dessa borde dessa utformas för att anpassas till hemmiljöer? 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att skapa ett förslag på en goboarmatur för hemmiljö som använder sig 
av LED som ljuskälla. Vi vill uppnå en teknisk lösning anpassad för hemmiljö som 
är mindre till storlek och mer energieffektiv än existerande goboarmaturer. 
Följande frågeställning besvaras: 
 

 Hur bör en goboarmatur utformas för att kunna användas och passa i en 

hemmiljö?  

 

1.3 Avgränsningar 

Vi valde att begränsa vårt arbete och sätta ett tydligt mål för vad vi skulle utföra, 
så därför gäller för projektets resultat att: 
 

 Förslaget redovisar enbart den tekniska lösningen och en funktionsmodell 
(ljuskälla, linser och gobo) av armaturen som baseras på insamling av 
information från litteratur, bildrenderingar och laborationer.  
 

 Produkten utformas för inomhusmiljö. 
 

 Armaturen framtas som en golvarmatur. 
 

 Inga kostnadskalkyler beräknades för den slutgiltiga produkten.  
 

 

1.4 Disposition 

Detta examensarbete inleds med ett kort stycke om den teoretiska bakgrunden för 
att introducera läsaren i den teoretiska grunden för vårt arbete. Här förklaras den 
verbala briefen, visuella briefen och funktionsbestämningen vi använt oss av. Efter 
den teoretiska bakgrunden beskrivs metod och genomförande. Under 
metodavsnittet beskrivs valet av ljuskälla, linssystem, material och den tekniska 
lösningen av själva funktionsmodellen.  

I samma kapitel redovisas även genomförandet, hur vi gick tillväga efter valet av 
metoder, de olika belysningsprinciper som använts och vilka armaturer som 
användes vid laborationerna. Efter metodstycket och genomförandeavsnittet 
presenteras resultatdelen. Här redovisas de resultatet som utvecklats i de 
laborationer som utförts. Till sist avslutar vi denna rapport med diskussion och 
slutsatser där vi går igenom vår tekniska lösning vad vi lyckats bra med och vad 
som kunde ha gjorts bättre samt det möjliga framtida utvecklingsarbetet.   
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1.5 Begreppsförklaringar 

 
Linspaket: Sammansättning av linser för möjligheten att styra ljusets fokus och 
storlek. 
 
Färgåtergivning: Olika ljuskällor äger olika möjligheter till att synliggöra objektfärg 
utan att förvanska dem.  
 
Ra-index: Ra är en förkortning för Rendering Average (medelåtergivningsvärde). 
Ra-index anges i en skala vars värden är mellan 0 och 100. Detta värde anger 
färgåtergivningsförmåga och gäller för alla temperaturstrålande ljuskällor. 
 
Diffus: Ett oriktat ljus som åstadkoms till exempel genom att ljuset från en 
ljuskälla passerar ett diffuserande material som till exempel smörpapper vilket 
mjukar upp ljuset, minskar kontrastskillnaderna och bryter de skarpa 
skuggkanterna. 
 
Ljuskägla: Den form som blir synlig som avgränsat belyst. Med ljuskägla menas 
egentligen den konformade volym som man tänker sig att ett utstrålande ljus 
bildar, och som i sin hela volym enbart blir synlig ifall luften fylls med något som 
till exempel rök, regn, damm eller liknande. I de flesta fall ser vi bara konens 
”botten”, det vill säga de ytor som träffas av och reflekterar ljuset, när ljuset från 
en ljuskälla faller på ytor i rummet. 
 
Ljusflöde: ”Det flöde som erhålls när strålningsflödet värderas mot synsinnets känslighet vid 
dagsseende. Kan också beskrivas som från en ljuskälla avgivet flöde per sekund” (Starby, 
2006, s.112). 
 
Armatur: Den del av en lampa som bär upp ljuskällan och alla elektroniska 
komponenter. 
 
CAD: Computer-aided design eller Datorstödd konstruktion är ett sorts program 
som används inom tillverkning där programmet används för att bland annat skapa 
3D-modeller i datorn, ritningar för tillverkning, hållfasthetsberäkningar och 
visualiseringar. 
 
Visualisering inom CAD: Den funktion i programmen där modellen först ritas 
upp. Därefter finns det ett alternativ i programmet som ger möjligheten att låta 
datorn rendera eller räkna ut reflektioner och andra händelser som påverkar 
modellens yta för att skapa en bild som ger ett verklighetstroget utseende.  
 
Lux: Mätvärde som används som standard för att beräkna ljusnivån på en belyst 
yta, lumen per kvadratmeter. 
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2 Teoretisk bakgrund 
 

2.1 Ljuskällan 
Den LED som används till belysning i dagsläget för hemmiljö utvecklades i början 
på 2000-talet. LED uppfanns dock redan 1907 och strax därefter släpptes även 
den första artikeln om detta. Arbetet kring LED återupptogs även 1920- och 1950 
talet, samt på slutet av 1960-talet.  
 
LED började användas i signalljus, dekorljus, trafiksignaler, instrumentpaneler och 
mobiltelefoner i ett tidigt skede. Det är dock på senare tid som man har börjat 
experimentera med den så kallade ”vita” LED-ljuskällan. Detta är den ljuskälla 
som kom att användas i privata och offentliga miljöer (Schubert, 2006, s. 10). 
 
Då fokus på energieffektivitet har vuxit fram i medier och medvetandet hos 
brukarna söker man numera ljuskällor som äger egenskaper som låg 
strömförbrukning och lång livslängd. Tidigare har brukare sökt sig till 
lysrörsarmaturer för ett energieffektivt val. Dessa användes i stor utsträckning 
inom industriområden och kontor på grund av den långa livslängden – upp till 
17000 h. Dessa ljuskällor utvecklades sedan till kompaktlysrör som man 
applicerade i armaturer och anpassade för hemmiljö. Dock försämrades lysrör och 
kompaktlysrör när dessa tändes och släcktes, vilket gjorde brukarna missnöjda 
med dem som ljuskällor för hemmiljö (Starby, 2006, s. 173). 

 

2.2 Linser 
Det finns två olika linser som är intressanta. Samlingslinsen samlar ihop ljuset som 
alstras från ljuskällan och tillåter oss att ändra skärpan på ljusbilden och 
spridningslinsen tillåter att ändra ljusbildens storlek. En profilstrålkastare kan 
använda sig av en eller flera linser beroende på användningsområde. Till exempel 
ett linspaket med två linser varav den ena justerar skärpan och den andra storleken 
på ljusbilden (Sandström, 2004, s. 23).  
 
Ljuset som släpps igenom linserna byter riktning när det färdas genom 
linssystemet. Därför placeras gobon upp och ned så att bilden av mönstret blir 
rättvänt. 
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2.3 Material 
Plast har inom många områden ansetts vara ett bra substitut till olika material som 
till exempel metall och glas. Strax efter andra världskriget var plast ett billigt 
alternativ jämfört med andra material. Elindustrin är ett exempel där plast har 
använts i stor utsträckning tack vare dess egenskaper som isolator och flamskydd.  
 

Solljus och andra ljuskällor ger ifrån sig ultraviolett ljus vilket påverkar plastens 
egenskaper på både lång och kort sikt beroende på exponering. Plast som 
exponeras för ultraviolett ljus påverkas både fysiskt och kemiskt, framför allt i 
atmosfärer som innehåller syre. Detta leder till effekter som missfärgning, 
sprickbildning, härdning och förändringar i de elektriska egenskaperna för 
materialet. Eftersom plaster varierar i den kemiska uppbyggnaden skiljer sig 
effekterna mellan olika plaster. Oftast är effekterna negativa men ibland kan de 
utnyttjas på ett positivt sätt som till exempel genom crosslinking vilket betyder att 
materialet blir hårdare och starkare. I vissa fall kan polymerkedjorna skapa en så 
hög densitet att materialet blir styvt och skört (Brydson, 1999. s. 143). 
 

2.4 Designbrief 

 
Vid designarbete är det positivt om man börjar med att gå igenom de 
målsättningar och visioner man har med projektet. Detta inbegriper vilka ramar 
man skall hålla sig inom för att det skall vara lättare att nå målet.  
 
Designbriefen är flera beskrivande dokument där de involverade i projektet får 
veta hur man har planerat att produkten skall vara. Där görs en beskrivning av de 
användningsområden, önskemål och krav marknaden ställer samt de krav 
företaget har på produkten. Dock skall en designbrief inte föreslå någon lösning. 
Anledningen till att en designbrief skapas är för att uppdragsgivaren skall få ett 
helhetsperspektiv på processen och därmed minska risken för att missförstånd 
skall uppstå under arbetets gång (Bernsen, 1996. s. 34). 
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2.5 Funktionsbestämning 

En av de processer som används för att ta fram en produkt är den så kallade 
funktionsbestämningen som Lawrence D. Mils utvecklade för General Electrics 
på 1950-talet (Österlin, 2007 s. 42). Vid framtagandet av en produkt skall man ta 
reda på varför denna produkt bör existera och vad produktens syfte är och hur 
detta skall uppnås. För att underlätta detta arbete skapas en funktionsbestämning 
som förklarar vilka funktioner produkten skall fylla men inga färdiga tekniska 
lösningar. Vid användandet av en funktionsbestämning underlättas processen att 
samla och organisera de funktioner som produkten skall innehålla. 
Genomförandet av en funktionsbestämning utförs helst som en gruppuppgift där 
alla involverade i projektet skall kunna ha möjlighet att påverka produktens 
egenskaper. För att organisera de olika funktionerna i en funktionsbestämning 
används dessa kategorier:  

 Huvudfunktioner (H) 

 Nödvändiga funktioner (N) 

 Önskvärda funktioner (Ö) 

 Onödiga funktioner (O) 
 
Huvudfunktion (H) samt Nödvändigfunktion (N) skall alltid uppfyllas vid 
framtagningen av produkten medan den Önskvärda funktionen (Ö) är en funktion 
som man vill ska uppfyllas, men som inte får tillföra någon ekonomisk belastning 
för projektet. Onödiga funktioner (O) är baserat på befintliga produkters 
funktioner som anses vara onödiga.  



Metod & Genomförande 

12 

3 Metod  
 

I detta kapitel förklaras de olika metoder vi använt oss av i genomförandet av 
detta projekt. För att genomföra detta arbete och skapa en teknisk lösning 
använde vi oss av olika metoder som förstudie, materialsökning, provbelysningar, 
modellering och ljusmättningar för att bilda oss en förståelse för vad som krävdes 
av produkten. 
 

3.1 Förstudie 
Då detta var ett projekt som skapades utan någon beställare var vi tvungna att veta 
vad vi ville få ut av produkten för att därefter kunna skapa en bra lösning. 
  
För att få fram vilka funktioner vi ansåg att produkten skulle ha använde vi oss av 
funktionsbestämning (bilaga 1), verbal breif (bilaga 2) och för att visa vår 
kontaktperson på Philips Lighting skapade vi även en visuell brief (bilaga 3).  
 
I funktionsbestämningen listades alla funktioner under kategorierna 
huvudfunktion, nödvändiga funktioner och önskvärda egenskaper som produkten 
skulle ha. (Bilaga 1).  
 
Därefter skapades designbriefen. Denna bestod av två olika dokumenttyper, den 
verbala breifen som gjordes i textform och den visuella briefen som skapades med 
hjälp av bilder. Den verbala briefen beskrev önskemål som tänkt uppdragsgivare 
eller beställande företag ställde på produkten. Då denna produkt inte framtogs för 
någon beställare formulerade vi själva kraven på vilka funktioner produkten skulle 
ha. Den visuella briefen är ett dokument som med hjälp av ett bildkollage tolkar 
den verbala briefen för uppdragsgivaren eller företaget, i vårt fall oss själva och vår 
kontaktperson Svante Pettersson Architectural Lighting Advisor på Philips Lighting som 
även fanns till förfogande för eventuella diskussioner kring LED-ljuskällan 
(Österlin, 2007 s. 42).  
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3.2 Material  
Olika material påverkas och reflekterar ljus på olika sätt och därför behövde vi ta 
reda på hur de beter sig gentemot en ljuskälla. Designmässigt är det även viktigt att 
materialet är estetiskt tilltalande. Materialval baserades på informationssökning om 
olika egenskaper och tester för att utvärdera hur materialet fungerade med 
ljuskällan.  
 
Då armaturen skulle vara anpassad för hemmiljö önskades även möjligheten att 
byta mönster till ett mer personligt, beroende på sammanhang. Detta betydde att 
användaren skulle kunna införskaffa olika gobos utan att behöva spendera allt för 
höga summor. De gobos som säljs på marknaden i dag hade ett pris som varierar 
mellan 300 och 1500 kronor beroende på material och tillverkare. 
 
För att komma fram till vilket material för gobo som var att föredra till just vår 
produkt utfördes laborationer samt faktainsamling. Vi ville få fram de material vi 
uppfattade som mest praktiska för brukaren att handskas med i sin vardag. 
 
För att framställa en produkt som var brukarvänlig och användbar för den privata 
miljön behövde funktionstest genomföras. Dessa skedde i laborationssalar på JTH 
(Tekniska Högskolan i Jönköping). Vid val av material till gobon för denna 
produkt testades metall, akrylplast, overheadplast och papper.  
 

3.3 Ljuskälla  
Valet av LED som ljuskälla ägde rum i ett tidigt skede. Detta kändes självklart då 
målet var att utveckla en produkt där ljuskällan var energieffektiv och hade en lång 
livslängd. Vi var inte på det klara med hur vi skulle gå tillväga eftersom det finns 
olika typer av LED. I startskedet sökte vi litteratur om LED, något som visade sig 
inte vara helt enkelt då denna ljuskälla är under konstant utveckling. Det finns 
även LED-kompendier som trycks och delas ut för att informera brukare och 
leverantörer om vad LED är och hur de fungerar. Dessa kompendier skrivs av 
olika LED-tillverkare för att framhäva deras produkters fördelar och bör därför 
användas med detta i åtanke.  
 
För att komma fram till vilken LED-ljuskälla som bäst passade för den tänkta 
funktionen genomfördes provbelysningar med olika LED-ljuskällor.   
 
Laborationerna började med att tester utfördes på armaturer som använde sig av 
liknande principer som profilstrålkastaren för att projicera ett mönster på ytan. Vi 
använde oss senare av befintliga LED-armaturer som fanns till vårt förfogande på 
Tekniska Högskolan i Jönköping för att laborera och se huruvida dessa fungerade 
för vårt ändamål. LED-ljuskällor som testades var 9W LED singeldiod (Se bilaga 4) 
35W LED-dioder där det användes 8 stycken separata dioder (se bilaga 5) samt en 
33W LED diodplatta från Philips med 15 stycken singeldioder som placerats tätt 
inpå varandra.  
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När dessa tester utfördes placerades ljuskällan på ett avstånd på fyra meter från 
den yta vi belyste för att säkerställa att alla armaturer hade samma förutsättningar. 
Därefter mättes belysningsstyrkan med hjälp av en lux-mätare på den belysta ytan i 
ett fempunktsmönster (se bilaga 6).  
 
Viktiga aspekter vi behövde ha i åtanke i och med att vi valt att använda oss av 
LED som ljuskälla, var bland annat färgtemperatur, bestyckning samt värme då en 
del material förändras av dessa.   
 

3.4 Modellering 
Solid Works är ett CAD-program (Computer Aided Design) som i detta arbete 
användes för visualisering av funktionsmodellen samt sammanställningsritningar. 
Programmet har breda möjligheter men är huvudsakligen till för att framställa 3D-
modeller i datorn för att kunna testa olika lösningar och beräkna hållfastheten på 
produkter.  
 
I detta arbete fokuserades ritningarna endast på att visa en sammanställning av 
armaturen med en stycklista och övergripande mått. För ytterligare förtydligande 
av armaturens uppbyggnad och utseende utnyttjades möjligheten att göra 
sprängskisser i både 2D och 3D samt bildrenderingar (SolidWorks Corporation, 
2010). 
 

3.5 Gobo 
Vid val av gobomaterial utgick vi från de befintliga materialen som fanns på 
marknaden för att kunna jämföra möjligheterna att använda andra material som 
gobo. Informationssökning skedde på de material som användes i 
eventsammanhang vilket var metall och glas. Dessa material användes för att de tål 
värmen som alstras från ljuskällan. Då vi använde oss av LED som ljuskälla 
behövde vi inte anpassa lösningen i förhållande till värme som alstrades framåt, 
det vill säga i ljusets riktning. På det sättet kunde det material gobon var tillverkad 
i väljas ut med mindre hänsyn till värmens påverkan (Hall, 2010 s. 87). 
 

3.6 Ljusmätning 

För att ta reda på och få en förståelse för vilka olika belysningsstyrka de olika 
armaturerna och diabildsprojektorn gav ifrån sig använde vi oss av ljusmätning. 
Ljusmätningen utfördes för att kunna skapa en tabell där man enkelt skulle kunna 
beräkna och hänvisa till ett medelvärde på den belysta ytan. För att försäkra oss 
om att alla mätpunkter var samma vid alla belysningstillfällena klistrades fem 
stycken markeringar upp på den belysta ytan. Se figur 1 nedan.  
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   Figur 1 Ljusmättningsprincipen.
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4 Genomförande 

4.1 Provbelysning med befintlig eventarmatur & 

 armaturer för hemmiljö 
Första provbelysningen utfördes för att få en större förståelse för hur linssystemet 
och uppsättningen av den tekniska lösningen i en profilstrålkastare var uppbyggd. 
Denna strålkastare användes till gobos inom event. Armaturen demonterades för 
att få en närmare förståelse för hur linspaketet och ljuskällan var uppbyggda.  
 
Vi laborerade ytterligare med en liknande armatur vars funktioner prövades. 
Denna var för hemmiljö och såldes av IKEA i början av 2000-talet. Mätningar av 
ljusstyrkan mättes på ett avstånd där armaturen var fyra meter från den yta som 
belystes. Ljusmätningsprincipen (Figur 1) användes vid mätningarna och rummet 
var mörklagt vid laborationstillfällena. Denna uppsättning användes vid samtliga 
provbelysningar.  
 
Eventarmaturen som användes var en profilstrålkastare med en 70W halogen, 
medan armaturen för hemmiljö var en 35W halogenspotlight i vilken en fokuslins 
och fäste för gobon var placerade.  
 

4.2 Provbelysning med diabildsprojektor med LED  

Den andra provbelysningen gjordes med en äldre diabildsprojektor där ljuskällan 
hade bytts ut från en 250W halogen till en 9W LED-ljuskälla. Diabildsprojektorn 
använde sig av nästintill samma princip som profilstråkastaren, den var dock mer 
anpassad till att visa just diabilder, så spridningsvinkeln på ljusbilden var riktad för 
att enbart lysa på själva diabilden. Detta var den första tekniska lösningen där 
LED användes som ljuskälla vilket gav oss möjlighet att utvärdera resultatet och 
bedöma om LED skulle fungera för vår tekniska lösning.  

 

4.3 Provbelysning med funktionsmodellen 

Efter att de tidigare provbelysningarna genomförts togs beslutet att samla denna 
information och utföra en provbelysning med den funktionsmodell som skapats. 
Funktionsmodellen placerades på samma sätt som i tidigare laborationer. I 
funktionsmodellen användes en 33W LED-ljuskälla med 15 stycken dioder som 
var tätt placerade på en yta som motsvarar storleken på en svensk enkrona (Se 
bilaga 7). 

För att avgöra hur stor mängd lux som försvann när en gobo placerades framför 
linspaketet mättes ljusnivån på den belysta ytan utan någon gobo. Därefter 
placerades gobo i olika material framför ljuskällan för att mäta hur mycket gobon 
absorberade det alstrade ljuset på den belysta ytan. Genom att i detta moment 
testa de olika materialen; plexiglas, overhead plast, metall och papper kunde vi 
även avgöra hur dessa samarbetade med vår tekniska lösning. 
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4.4 Gobo  
Efter valet av ljuskälla gjorts (kap. 3.3 Ljuskälla) utfördes även vidare tester på 
olika material, vilka valdes genom att se över befintliga gobos och välja material vi 
ansåg lämpliga för vårt syfte. Gobos testades för att se hur dessa reagerade mot 
den valda ljuskällan. Dessa tester utfördes genom att vi placerade en gobo mellan 
ljuskällan och linspaketet och sedan mättes ljusnivån på den belysta ytan. Testerna 
utfördes på samtliga material med samma mönster. Dessa laborationer 
genomfördes för att mäta hur mycket ljus som absorberades av gobon och bidrog 
till valet av gobomaterial. De olika material som användes under laborationerna 
för gobo var plexiglas, overheadplast, metall och papper.  
     

4.5 Ljusmätning  
När provbelysningarna utfördes dokumenterades även belysningsstyrka för att 
kunna få fram ett medelvärde på ljuset som släpptes igenom de olika gobos som 
användes. För att utföra mätningarna valdes det ett mönster med fem fasta 
punkter bestämda av en kvadrat med måtten 1.5 meter x 1.5 meter där vi 
placerade en punkt i mitten och en i varje hörn. Efter detta användes en luxmätare 
för att avläsa vilka luxtal som föll på de belysta punkterna. En luxmätare är ett 
instrument som använder sig av en sensor för att mäta mängden lux som faller på 
den belysta ytan. 

 

4.6 Modellering 

 
Funktionsmodellen och provbelysningarna som var utförda följdes av en modell i 
CAD-programmet Solid Works. Detta gjordes för att skapa en tydligare bild av 
den tekniska lösningens uppbyggnad och en visualisering av armaturkonceptet. 
Först ritades varje del av lösningen var för sig, det vill säga donet, kylanordningen, 
ljuskällan, gobon och linssystemet. Därefter monterades alla delar ihop i en 
sammanställning. När sammanställningen var klar skapades ett koncept för hur 
den färdiga armaturen kan se ut med hölje och stativ.  
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5 Resultat 
I detta avsnitt redovisas de resultat som åstadkommits under våra laborationer.  
 
Syftet med detta examensarbete var att utforma en goboarmatur för användning i 
hemmiljö. Produkten skulle designas utifrån de resultat vi fick fram genom att 
studera befintliga armaturer för att därefter utveckla ett mer energieffektivt och 
brukarvänligt alternativ. Vi ville skapa en produkt som skulle vara innovativ och 
introducera en bättre lösning än vad de tidigare produkterna för detta 
användningsområde erbjudit. Följande frågeställning besvaras: 
 

 Hur bör en goboarmatur utformas för att kunna användas och passa i en 

hemmiljö?  

 

För att förverkliga syftet och frågeställningen togs det fram en teknisk lösning 
omfattande armaturens komponenter, en funktionsmodell och även en CAD-
renderad visualisering av armaturens utformning (se bilaga 8). De olika 
beståndsdelarna som vår funktionsmodell omfattade var ett linspaket med två 
linser, en goboplatta för placering av gobo, ljuskällan med kylanordningen samt 
don för att styra den (se bilaga 9).  
 
För att få fram resultat utfördes laborationer. Målet var att funktionsmodellen 
skulle uppfylla de funktionskrav vi angav i funktionsbestämningen (tabell 1) 
Huvudfunktionen lades då i fokus.   
 

Tabell 1 Funktionsbestämning 
 

Grad av funktioner för produkten 
Produkt: Gobo för hemmiljö 

 Funktion Grad Begränsning 

Erbjuda Ljusbild H Skapa silhuett på vägg 

Medge Ljusfärg Ö Skapa dagsljuseffekt 

Medge Belysning Ö Upplyst armatur 

Äga Enkelhet N Brukarvänlig 

Tilltala Målgrupp Ö Mål & miljömedvetenhet 

Skapa Upplevelse N Skapa harmoni 

Äga Enkelhet N Utformning 

Passa Brukaren N Tilltalande funktion 

Medge Variation Ö Intensitet av ljusbild 

Medge Lågt pris Ö Komponenter 

Tillåta Dimmning N Ljusskiftning 

Tillåta Byte Ö Ljuskälla 

Äga Konkurrens N Mot liknande produkter 

Utstråla Lugn Ö Runda former och enkla färger 
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5.1 Provbelysningar  
För att få en bredare kunskap om hur befintliga goboarmaturer var uppbyggda 
utfördes laborationer på eventarmaturen, IKEA’s goboarmaturen och 
diabildsprojektorn med ljuskällan i LED.  
 
Med hjälp av dessa provbelysningar kom vi även fram till för- och nackdelar med 
de befintliga armaturerna, vilket hjälpte oss att undvika problem som dessa hade.   

5.1.1 Eventarmatur  

Vi började med demontering av eventarmaturen, denna var robust och gedigen. 
Ytterhöljet och komponenterna i armaturen var tillverkade av plåt och 
formpressad plast, även dessa i hårt material.  
 
Då denna armatur var tillverkad för eventbruk var materialet tvunget att äga denna 
robusthet. Ljuskällan var placerad i ett gjutet bakstycke med ett gediget handtag 
tillverkat i plåt iklätt gummi. Bakstycket hade även ventilationshål som tillät 
värmen som alstrades från ljuskällan att flöda ut så kallare luft kunde komma in. 
För placering av gobon fanns det en öppning placerad i armaturen, denna befann 
sig mellan linspaketet och ljuskällan. Eventarmaturen hade även spadar som tillät 
brukaren att avskärma ljuset vid de tillfällen detta önskas. Se figur 2 nedan. 

 
Figur 2. Profilstrålkastare demonterad, ljuskälla till vänster, linssystem till höger 
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Fördelar 

 Stark ljuskälla (Högljusnivå). 

 Robust. 

 Justerbar optik (linssystem) vilket gör det enkelt för brukaren att justera 
skärpan och storleken på ljusbilden. 

 
Nackdelar  

 Alstrar mycket värme. 

 Väger mycket. 

 Otymplig att använda. 

 Takmonterad eller på stativ. 

 Hög energiförbrukning.  

5.1.2 Ikea-armaturen  

Ikeas armatur var tillverkad av plåt, stål och plast. Själva höljet för armaturen var 
av plåt medan fästet som linserna hängde på var av stål. Linserna var tillverkade av 
glas och linshöljet var av plast. Denna armatur hade en simplare konstruktion, i 
grunden var detta en vanlig spotlight för takmontering. Det tillverkaren gjorde var 
att placera två stålstavar för att sedan fästa ett färgat glas samt en lins för att styra 
skärpan på bilden. Se figur 3 nedan  
  

 
Figur 3. Ikea goboarmatur 

Fördelar 

 Liten & smidig.  

 Anpassad för hemmiljö. 

 Billig att införskaffa.  
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Nackdelar  

 Armaturen upplevdes instabil på grund av en svag konstruktion. 

 Alstrade mycket värme vilket resulterade i att armaturens hölje blev varmt. 

 Komponenter var synliga vilket ökade risken för bländande ytor. 

 Takmonterad armatur gör att armaturen blev svårtillgänglig och minskade 
flyttbarheten. 

 Litet fokusområde gjorde att armaturen behövde placeras nära den yta som 
skulle belysas för att få en skarp ljusbild.  

5.1.3 Diabildsprojektorn  

En diabildsprojektor är inte en armatur utan en projektor, men trots det har den 
samma uppbyggnad som en profilstålkastare. En märkbar skillnad mellan 
profilstrålkastaren och diabildsprojektorn vi tittade på var storleken på optiken då 
diabildsprojektorn yttersta lins var cirka 4 centimeter i diameter jämfört med 
profilstrålkastarens på cirka 12 centimeter. Detta resulterade i att ljusbilden som 
projicerades från diabildsprojektorn på 4 meters avstånd inte var lika stor som den 
från profilstrålkastaren. 
  
Armaturens hölje bestod av plåt, detta hölje innehöll LED-ljuskällan fastmonterad 
mot en kylfläns därefter var en lins placerad som var plan på ena sidan och sfärisk 
på den sida som var vänd bort från ljuskällan (Se bilaga 4). Denna lins var till för att 
samla ljuset och sända det i en samlad ljusstråle mot nästa lins. Den resterande 
delen av linssystemet satt utanför själva bashöljet. I detta stycke var fokuslinsen 
monterad vilket gav möjligheten till justering via en justeringsratt. Se figur 4 
diabildsprojektor. 

 
Figur 4. Diabildsprojektorn 
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Fördelar 

 Projektorns ändamål är att visa bilder så linssystem fungerar för detta. 

 Lätthanterlig.  

 Energieffektiv.  

 Väl ventilerad vilket gör att ljuskällan hålls nerkyld. 
 
Nackdelar 

 Tung 

 Liten ljusbild vilket ledde till att det belysta mönstret inte kunde göras 
större.  

 Låg ljusnivå vilket resulterade i att projektorn måste användas i ett mörkt 
rum. 

5.1.4 Funktionsmodell 

Vid framtagning av vår funktionsmodell använde vi oss av all kunskap som vi 
införskaffat från de tidigare laborationerna av de befintliga armaturerna och den 
ombyggda projektorn. Detta gav oss möjlighet att välja de lösningar som vi ansåg 
vara mest passande för vår funktionsmodell.  
 
Då denna funktionsmodell byggdes enbart för att pröva den tekniska lösningen 
designades aldrig något hölje till att dölja de använda komponenterna. 
Framtagandet av dessa delar gjordes genom att identifiera passande komponenter 
från laborationerna med de tidigare produkterna. De delar som användes var: ett 
driftdon för att förse ljuskällan med kontrollerat energiflöde, och en kylfläns 
kopplad till en kylarfläkt för att hålla nere temperaturen på ljusdioderna. Då ljuset 
reduceras när det färdas genom olika komponenter beslutade vi att placera gobon 
direkt efter ljuskällan, detta för att få ut en maximal ljusstyrka genom den 
komponent som vi ansåg absorberade mest ljus. Därefter följde monteringen av 
linspaketet för reglering av skärpa och storlek av ljusbilden. Dessa komponenter 
var nödvändiga för att skapa en fungerande funktionsmodell. 
 
Genom laborationerna fick vi även veta var de olika komponenterna placerats i 
förhållande till varandra, vilket avgjorde monteringen och storleken av 
funktionsmodellen. Vid laborationerna märkte vi att reflektioner av LED-dioderna 
i ljusbilden uppstod ifall linspaketet var placerat för nära själva ljuskällan. För att 
undgå detta var särskilt placeringen av linsen av stor betydelse. Gobon placerades 
därför på ett avstånd av 9 centimeter och linspaketet på ett avstånd av 13 
centimeter från ljuskällan.     
 
Ett befintligt linssystem från profilstrålkastaren som använts i en provbelysning 
tidigare i arbetet ansågs ha en passande optik för den nya lösningen. Ljuskällan var 
en LED-platta från Philips med 15 stycken LED-dioder som sammanlagt 
genererade 33 watt. Eftersom en LED genererar hög värme bakåt fästes den på en 
kylfläns med en fläkt vilket tillät oss att hålla nere värmen på ljuskällan.  
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Figur 5. Diabildsprojektorn 

 
Fördelar 

 Energieffektiv. 

 Mindre ljuskälla. 

 Längre livslängd. 

 Ljuskällan var dimbar med det valda donet.  

 Alstrade låg värme i ljusets riktning. 
 

Nackdelar 

 Stor kylanordning. 
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5.1.5 Gobo 

Till funktionsmodellen behövdes även en lämplig gobo framtas. Detta gjordes 
genom olika laborationer med material som vi ansåg var lämpliga för den privata 
sektorn. Genom att skapa en tabell togs även olika faktorer upp som ansågs ha en 
betydelse i framtagandet och avgörandet av de lämpligaste material för gobon. För 
att få fram dessa resultat studerade vi tidigare gobo för eventbruket som fanns på 
marknaden och sedan testades de material som vi ansåg var lätta för brukaren att 
tillgå och gav brukaren frihet att utföra ändringar eller göra personliga 
utformningar själv.  

Av de tester som genomfördes på olika gobo framgick det att det var många 
material som var svåra att handskas med i hemmet och kostsamma att införskaffa 
för brukaren för att skapa gobo av. De olika gobomaterialen som valdes för 
testning var overhead plast, plexiglas, metall och papper. Se tabell 2.  

Dessa resultat avgjorde vilka material som ansågs vara de lämpligaste för just den 
privata sektorn, de kunde även tänkas användas för den offentliga sektorn men då 
enbart i inomhusmiljö.  

Tabell 2 Gobomaterial 
 
Positiva och negativa egenskaper av de olika gobomaterialen  
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5.1.6 Ljusmätning 

Med hjälp av ljusmätningarna blev det enklare att förstå vad som hände med ljuset 
när det färdades genom olika gobos och linspaketet. Det var mycket stora 
skillnader mellan de olika armaturerna, till exempel så hade profilstrålkastaren för 
eventbruk en högre effekt vilket beror på att den normalt används på avstånd på 
omkring 15-30 meter. Då vår funktionsmodell skapats för hemmiljö bör den 
placeras ett fåtal meter ifrån den yta som skall belysas.  
 
Då armaturerna var tillverkade för olika funktioner skiljde sig även medelvärdet 
som framtogs mellan profilstrålkastaren och armaturerna för hemmiljö vilket 
gjorde det svårt att jämföra dem. Det gick dock att jämföra diabildsprojektorn och 
den funktionsmodell vi tillverkat då de båda var tillverkade för liknande 
funktioner, skillnaden var bestyckningen och antalet dioder som var installerade i 
ljuskällorna. Bestyckningen på diabildsprojektorns ljuskälla var en 9W LED diod 
medan vår funktionsmodell var en 33 W LED med 15 dioder. För att få ut ett 
jämförbart resultat användes samma gobo och samma storlek på ljusbilden under 
dessa ljusmättningar. Tabellen redovisar de värden som mättes och antecknades.  
   
 
Tabell 3 Ljusmätning 
 
Ljusmätningar av de olika ljuskällorna med olika gobomaterial 
 Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 Punkt 5 Medelvärde 

Profilstrålkastare             

Metallgobo 624 1538 1225 660 1713 1152 lux 

       

Diabldsprojektor             

Metallgobo 23 21 27 16 12 19,8 lux 

Plexiglasgobo 26 23 26 18 17 22 lux 

Overheadgobo 19 14 26 15 11 17 lux 

       

Funktionsmodell             

Metallgobo 60 57 62 54 50 56,6 lux 

Plexiglasgobo 36 41 46 36 49 41,6 lux 

Overheadgobo 40 39 43 36 37 39 lux 
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5.2 Modellering 
Med funktionsmodellen som grund skapades 3D-modellen i Solid Works. 
Uppsättningen av vår funktionsmodell började med en basplatta där alla 
komponenter monterades. Ljuskällan, gobon och linssystemets centrum 
monterades på samma höjd det vill säga så att alla komponenter placerades i 
samma raka linje. Eftersom ljuskällan hamnade en bit högre upp från basplattan 
kunde donet placeras under för att spara utrymme och göra funktionsmodellen 
mindre. Genom funktionen rendering i programmet genererades bilden nedan 
som visar komponenterna i vår slutliga tekniska lösning. 

 
De olika komponenter som placerades in i tekniska lösningen separerades i en 
sprängskiss, där de numrerades för att hänvisa till en stycklista där varje del 
förklaras kort. Tekniska lösningen bestod av tolv stycken komponenter bortsett 
från monteringsartiklar som skruvar och sladdar (Se Figur 7. och 8.). 

Figur 6. Tekniska lösning snett framifrån 

Figur 7. Sprängskiss funktionsmodell Figur 8. Stycklista tillhörande figur 7 
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När modellen var klar skissades ett exempel på hur armaturen skulle kunna se ut. 
Ett hölje och ben skapades med tankar kring flytande och mjuka former för att ge 
en uppfattning om hur en slutlig produkt skulle kunna utformas. Höljet tänktes 
bestå av formsprutad plast med förstärkta delar i metall. Öppningen på framänden 
av armaturen skulle kunna täckas med ett transparant glashölje, för att släppa ut 
ljuset men även hindra eventuella skador som kunde ske på armaturens interna 
komponenter (Se Figur 9.). Baktill på armaturen skapades en öppning för att tillåta 
värmen som ljuskällan genererar att komma ut. Då fläktsystemet drar in kall luft 
från öppningen och släpper ut den varmare luften från en öppning på ovansidan 
kyls ljuskällan ner vilket gör att den värme som uppstod och fördes vidare i 
armaturhöljet var låg. Därmed förhindrades att värmen stannade i armaturen och 
skapade skador på ljuskällan och armaturhöljet (Se Figur 10.). 

Figur 9. Armaturexempel snett framifrån Figur 10. Armaturexempel kylhål baksida 
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultatdiskussion 
 
Syftet med examensarbete var att skapa ett föreslag på en goboarmatur för 
inomhusmiljö som använde sig av en energieffektiv ljuskälla. Vi ville uppnå en 
teknisk lösning, anpassad för inomhusmiljö, som var mindre än de existerande 
goboarmaturer som finns för eventmiljö.  

 

 Frågan som vi ställde oss var.  

 Hur bör en goboarmatur utformas för att kunna användas och passa i en 

hemmiljö? 

Vid starten av detta projekt framtogs det en del idéer vi hade på vilka funktioner 
armaturen skulle äga. Vi ville att armaturen skulle använda sig av ett dimbart 
styrsystem. Detta styrsystem skulle göra det möjligt för ljuset att imitera 
dagsljusvariationerna man får när solen glimrade igenom ett trädverk en solig dag. 

Dagsljuskvaliteter var i början tilltalande för denna lösning men det svårt att 
tillföra dessa då vi inte hittade tidigare studier som utförts kring skapandet av 
skiftande dagsljusvariationer med hjälp av en LED-ljuskälla. Dock finns 
möjligheten att dimra funktionsmodellen vi framtagit då donet äger dessa 
funktioner.  

Vid granskning av den befintliga goboarmaturen ansåg vi att denna armatur hade 
potentialen till att utvecklas för att passa in i den privata sektorn. Det var dock 
modifikationer som vi ansåg behövde göras av dess komponenter för att det skulle 
bli en väl fungerade armatur för den privata sektorn.  

Ljuskällan i denna armatur var en 70 W halogen som gav ifrån sig ett starkt ljus 
och vi ansåg inte vara en tillräckligt effektiv ljuskälla, då den förbrukade mycket 
energi. Dessutom genererade den väldigt mycket värme som riktades framåt mot 
gobon. Den andra komponenten som behövde förändras var gobon. Metallgobon 
och andra gobos för eventindustrin låg högt i pris. Det gjorde dem olämpliga då vi 
ansåg att en privatperson inte ville betala ett så högt pris för en enda gobo.  

Då den befintliga ljuskällan i eventarmaturen passade ett annorlunda syfte än det 
vår lösning skulle vara utformad för var denna nödvändig att ändra. Valet skedde 
tidigt att utforma en armatur för hemmiljö och den privata sektorn där 
energieffektivitet var i fokus. Detta gjorde att valet av ljuskälla blev ett 
energieffektivt val, nämligen en LED-ljuskälla.  
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Då vi valde LED som ljuskälla löste vi problemet med värmen, i alla fall den 
värme som alstrades framåt. Detta gav oss möjlighet att ta fram ett mycket 
smidigare och billigare alternativ till gobomaterial nämligen overheadplast. Efter 
att laborationerna utförts på overheadplasten tyckte vi att detta var en självklar 
lösning, då vi ville utveckla denna sorts armatur för privatpersoner. 
Overheadplasten gav brukaren möjlighet att nästan helt obegränsat välja mönster. 
Det gick att skriva ut mönstret på overheadplasten och klippa ut detta så att det 
passade i armaturen. Detta gav kunden en armatur med stora variationsmöjligheter 
utan att behöva spendera stora summor för gobon eller vara låsta vid de befintliga 
mönstren i återförsäljarens sortiment. 

Det som gjorde detta projekt spännande var den begränsade tillgången på 
marknaden gällande denna typ av armatur för hemmet. Vi granskade en armatur 
från IKEA som fanns i deras sortiment och var en goboarmatur. Armaturen var 
enkel och billig men upplevdes varken estetiskt talande eller uppfyllde de 
funktioner vi bedömt vara viktiga.  

Det som återstod att göra var valet av linssystem. Denna komponent var den som 
gjorde det möjligt att justera storleken på det skapade mönstret som projicerades 
och hade en stor betydelse för den tekniska lösningen. Vi laborerade tidigare med 
ett befintligt linssystem som fanns monterat i profilstrålkastaren där 
spridningsvinkeln var 18 till 34 grader. Detta linssystem valdes även till vår 
funktionsmodell då det uppfyllde de kriterierna vi ställt upp, vilka var att kunna 
justera linserna för att få en skarp och tydlig projicering utan att förvanska 
mönstret.  

Resultatet detta arbete ledde till är en färdig funktionsmodell av den tekniska 
lösningen och en modell i Solid Works.  
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6.2 Metoddiskussion 
Med hjälp av de metoder som använts under projektets gång har vi lyckats med de 
mål som sattes i början av projektet. Vi har lyckats med att ta fram den tekniska 
lösningen och en funktionsmodell som möjliggjorde laborationer för att kunna 
utvärdera lösningen. 
 
Till en början var det tänkt att vi skulle göra en enkätundersökning och utföra 
intervjuer efter det att vi hade tagit fram olika gobolösningar. De skulle också 
innefatta frågor om armaturens design och upplevelsen av ljuset. Efter 
etappredovisningen beslutade vi att inte utföra någon undersökning utan istället 
utföra laborationer för att utveckla en lösning som kunde passa bra i hemmiljö. 
 
För att utföra laborationerna behövde vi ta reda på vilka befintliga armaturer som 
fanns. Detta resulterade i att vi testade två serietillverkade armaturer, en för 
eventindustrin och en mycket enklare för hemmiljö. Utöver dessa två testades en 
ombyggd diabildsprojektor med LED som ljuskälla. Med hjälp av det vi fick ut 
ifrån laborationerna skapade vi vår funktionsmodell. Laborationerna gav oss en 
bättre förståelse för hur vi ville få den att passa i en hemmiljö utan att tappa 
kvalitet eller funktion.  
 
Då vi fokuserade på den tekniska lösningen skapades styrdokument (Se Kapitel 1.4 
Avgränsningar, 2.4 Designbrief, 2.5 Funktionsbestämmning) för konstruktionen och 
mindre fokus hamnade på själva utformningen. 
 
Vi visste vad vi behövde för att skapa en funktionsmodell men hade svårigheter 
att få tag på dessa komponenter. Detta resulterade i att vi använde oss delvis av 
befintliga armaturers komponenter samt komponenter inlånade från företag. 
Funktionsmodellen gav möjlighet till en slutlig laboration för att utvärdera 
resultaten av vår lösning. 
 
Efter det att funktionsmodellen var framtagen ville vi skapa ett exempel på hur 
armaturen skulle kunna se ut. Det skapades ingen fysisk prototyp, utan istället 
ritades armaturen upp i en 3D-miljö med hjälp av Solid Works.  
 
Vi har under arbetets gång själva upplevt funktionsmodellen och därmed insett att 
det finns fler områden för en färdig armatur än i hemmiljö. Även om det endast 
har tillverkats en funktionsmodell och en 3D-modell så anser vi att detta är en 
attraktiv produkt. Då vår armatur är en utveckling av eventarmaturen anpassades 
den för platser där den befintliga armaturen är för kraftfull. 
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6.2.1 Validitet och reliabilitet 

Till en början var det tänkt att göra en enkätundersökning eller intervjuer. Vi valde 
att basera arbetet på information från litteratur och företag som besatt kompetens 
inom området. Det som kan stärka arbetets validitet är att vi tog fram 
funktionsmodellen baserat på komponenter från befintliga armaturer. 
Provbelysningarna hjälpte oss att bevisa att de komponenter vi lånat in fungerar 
för det önskade målet. 
 
Reliabiliteten anser vi ligga rimligt högt. Även om komponenternas egenskaper 
varierar något bör man fortfarande få ett snarlikt resultat. 
En ytterligare grund till höjd validitet och reliabilitet är skapandet av 
funktionsmodellen samt modellskapandet i Solid Works. Dessa två kan ge en 
uppfattning av vår lösning. 

6.2.2 Vad som kunde göras bättre 

Genom att göra detta examensarbete lärde vi oss hur man kan utveckla en 
goboarmatur för hemmiljö och den privata sektorn. Att använda sig av 
informationssökning och laborationer fungerade till viss del bra för att utvärdera 
befintliga komponenter. För en bättre lösning borde kontakt med experter varit 
mer omfattande och likaså för att få ut det mesta utav de komponenter 
funktionsmodellen innehöll. Provbelysningar är något vi rekommenderar vid 
denna typ av arbete, men mer genomarbetat och med fler undersökta 
komponenter.  

Vi anser att denna typ av produkt kräver en omfattande marknadsundersökning då 
armaturen finns i liten utsträckning inom hemmiljöområdet. Det finns en 
möjlighet att armaturen endast passar en mindre del av marknaden där den blir 
uppskattad, och risken med detta är då att man kan missa den breda marknaden 
  
När vi började med provbelysningarna insåg vi att vi kastat oss in i den praktiska 
delen för tidigt. Även om vi hade samlat mycket grund och förberett oss skulle 
ytterligare förberedelser ha gjorts. Tester på olika material för gobos kändes till en 
början rimliga att utföra under tiden de första provbelysningarna utfördes. I 
efterhand insåg vi att mycket av det kunde gjorts redan innan. 
 
Vissa komponenter som användes togs från befintliga armaturer, det behöver inte 
vara en dålig sak för de är bevisligen funktionella då de används i en säljande 
armatur. De var dock inte fullt anpassade för vår funktionsmodell. Hade 
komponenterna anpassats för vår modell kunde den ha blivit mindre. 
  
En sak vi var medvetna om när funktionsmodellen byggdes var dess storlek. Den 
blev större än vi önskat och hade med stor sannolikhet kunnat bli mindre om alla 
komponenter skapats just som vi önskat. Därför går det inte heller att presentera 
funktionsmodellen som en fullt fungerande lösning. Det är en fungerande teknisk 
lösning, men den kräver ytterligare utveckling för att minska i storlek.  
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Eftersom komponenter var svåråtkomliga fokuserade vi endast på 
huvudfunktionen hos armaturen. Vi fick därmed bortse från vårt önskemål om att 
implementera ett styrsystem för att kunna kontrollera de ljusskiftningar som 
beskrivs i rapportens inledning. Då ingen undersökning gjordes för att få reda på 
vad andra tycker om förslaget är vi inte heller säkra på att det är en säljande 
armatur. 

 

6.3 Slutsatser och rekommendationer 

 

Vår funktionsmodell med sin mer energieffektiva ljuskälla kan vara något 
innovativt för belysningsmarknaden och har ökat vår tro på att LED kombinerat 
med en gobo kan passa i en armatur för hemmiljö. Vi tror att det finns en kraftig 
potential för LED i hemmiljö vilket vår funktionsmodell är ett exempel på. LED 
är fortfarande en dyr ljuskälla, men den kan enkelt rekommenderas för hemmiljö 
eftersom den har en lång livslängd och en låg energiförbrukning. Trots att ingen 
färdig armatur framställdes har funktionsmodellen uppskattats som en intressant 
lösning. Om man bortser från kravet på att användaren själv måste ställa in fokus 
och storlek på ljusbilden med hjälp av linserna träder det fram en armatur som kan 
ge väldigt mycket, speciellt tack vare dess variationsmöjlighet när det gäller 
mönster eller bilder för gobon. 

6.3.1 Framtida arbete 

För framtida arbete anser vi att det fortfarande finns mycket som är outforskat. 
Detta arbete omfattar enbart framtagande av en teknisk lösning som vi hoppas 
kan ge inspiration till ett vidare arbete för att få ut armaturen på marknaden. En 
marknadsundersökning är nödvändig för att få veta vad en större grupp tycker om 
produkten, dess användningsområde och var de ser en förbättringspotential.  
 
Vi tog enbart fram gobomaterial som vi ansåg vara lätt användbara för brukaren. 
Vidare utforskning och laborationer med gobomaterial vore även intressant att 
utföra. Även för materialforskningen finns möjligheten att utföra en undersökning 
som skulle hjälpa till att förstå vad brukaren anser vara ett bra gobomaterial.  
 
Vad gäller framtagandet av vår funktionsmodell kan man se denna som ett 
exempel på hur man kan gå tillväga för att använda sig av LED som en ljuskälla. 
LED kan användas för att projicera ett mönster genom ett linspaket och få ut en 
silhuett och en projicerad bild på den belysta ytan.  
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Att placera ett styrsystem på armaturen för att skapa dagsljusvariationer vore 
ytterligare ett steg i utvecklingen. Att styra armaturen via en enkel trådlös 
fjärrkontroll är också något som går att arbeta vidare på. Med detta i fokus anser 
vi att med vårt arbete som grund finns möjligheten till utveckling av flera olika 
armaturer som använder sig av dessa principer.  
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Bilaga 1 

 

Funktionsbestämmning 
 
Produkt: Gobo för hemmiljö 

 

 Funktion Grad Begränsning 

Erbjuda Ljusbild H Skapa silhuett på vägg 

Medge Ljusfärg Ö Skapa dagsljuseffekt 

Medge Belysning Ö Upplyst armatur 

Äga Enkelhet N Brukarvänlig 

Tilltala Målgrupp Ö Mål & miljömedvetenhet 

Skapa Upplevelse N Skapa harmoni 

Äga Enkelhet N Utformning 

Passa Brukaren N Tilltalande funktion 

Medge Variation Ö Intensitet av ljusbild 

Medge Lågt pris Ö Komponenter 

Tillåta Dimmning N Ljusskiftning 

Tillåta Byte Ö Ljuskälla 

Äga Konkurrens N Mot liknande produkter 

Utstråla Lugn Ö Runda former och enkla färger 
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Bilaga 2 

Visuell brief 
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Bilaga 3 

Verbal brief 

 
Tänk dig en värld utan ljus, en värld där allt vackert omfattas av mörker och 
otrygghet under de mörka timmarna på året, tänk dig sedan en liten glimt av en 
ljusstråle som sakta sipprar igenom allt detta och lättar upp din omgivning, är detta 
verkligen något du skall underskatta?  
För oss brukare är belysning en självklarhet, detta är något vi ofta tar förgivet då vi 
i vårt utvecklade land har gott om elektricitet vilket hjälper oss att driva våra 
armaturer som finns i hemmet, på våra arbetsplatser och på den offentliga miljön 
så vi inte lever i total förmörkelse. För att kunna använde denna vackra belysning 
som alstras från våra ljuskällor behövs många olika komponenter dock är något 
som vi behöver som förvandlar denna ström till ljus som alstras ur våra ljuskällor i 
armaturerna. 
Armaturer används dagligen, dock så slänger vi aldrig en extra tanke på hur dessa 
fungerar eller ifall det finns något vi brukare kan ändra på när vi använder dem. 
Designen, design och återigen design. Detta är vad som avgör ifall man köper en 
armatur i dagsläget, funktionen på armaturen har lyckats hamna på andra plats på 
prispallen under en längre tid. Men tänk dig då att skapa en designad armatur som 
även den har en exceptionell funktion. Tänk dig kunna skicka ut ett meddelande 
eller en bild på en yta vid olika sammanhang som t.ex. någons födelsedag eller vid 
en högtid eller varför inte bara skapa en mjuk och lugn känsla när du sitter och 
läser en bok i soffan.  
Tänk dig kunna göra allt detta med hjälp av en armatur. Dessa är möjligheter som 
går att framställa med hjälp av enkla medel som finns i hemmet och vår armatur. 
Improvisation, miljöeffektivitet, design och kul är nyckelorden för denna produkt. 
Så följ med på en inspirations resa för att uppleva hemmet och belysning på en 
kreativare nivå.  
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Bilaga 4 

Ljusmätning  
Tabell över de olika armaturernas ljusstyrka mätt i enheten Lux.

 Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 Punkt 5 Medelvärde 

Profilstrålkastare             

Metallgobo 624 1538 1225 660 1713 1152 

       

Diabldsprojektor             

Metallgobo 23 21 27 16 12 19,8 

Plexiglasgobo 26 23 26 18 17 22 

OH-gobo 19 14 26 15 11 17 

       

Funktionsmodell             

Metallgobo 60 57 62 54 50 56,6 

Plexiglasgobo 36 41 46 36 49 41,6 

OH-gobo 40 39 43 36 37 39 

5 punkts mätning. 
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Bilaga 5 

Diabildsprojektorn  
Projektor med en 9 watts singeldiod LED. 

 

Bild 1: Diabildsprojektor  tänd, överifrån 

 

Bild 2: Diabildsprojektor släckt, närbild överifrån
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Bilaga 6 

Profilstrålkastare 
Eventarmatur med en 70 watts halogen. 

 

Bild 3: Profilstrålkastare demonterad, ljuskälla till vänster, linssystem till höger 

 

Bild 4: Profilstrålkastare ljusbild med gobomönster 



Bilagor 

44 

Bilaga 7 

Funktionsmodell 
Provbelysning funktionsmodell med en 33 watts LED (15 dioder). 

 

Bild 5: Funktionsmodell tänd, snett överifrån

Bild 6: Närbild funktionsmodell tänd, ljuskälla till vänster, gobo av overheadplast till 

höger 
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Bild 7: Funktionsmodell ljusbild med gobomönster 
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Bilaga 8 

Ikea goboarmatur  
Takmonterad spotlight med en 40 watts halogen. 

 

Bild 8: IKEA goboarmatur tänd, från sidan

 

Bild 9: IKEA goboarmatur ljusbild med gobomönster
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35W LED 
Provbelysning med 35 watts LED (7 dioder) 

Bild 10: LED tänd, snett framifrån 

Bild 11: Ljusbild 35 LED genom linssystem  
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Bilaga 10 

Gobo 
Tabell för-/nackdelar med olika gobomaterial. 
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Bilaga 11  

Visualiseringar 
Framtagna av Gary Wiklund 

 

Visualisering 1: Funktionsmodell snett framifrån 

 

Visualisering 2: Funktionsmodell snett bakifrån 
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Visualisering 3: Funktionsmodell sprängskiss snett framifrån

 

Visualisering 4: Armaturexempel snett framifrån 
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Visualisering 5: Armaturexempel kylhål snett bakifrån 

Visualisering 6: Armaturexempel i snittvy, funktionsmodell synlig.  

 6 7 
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Bilaga 12 

Ritningar 
Ritade av Gary Wiklund 
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Ritning 1: Överliggande vy funktionsmodell
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Ritning 2: Sidoliggande vy funktionsmodell 
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Ritning 3: Sprängskiss med stycklista 

 


