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En stor TV är en sak men att ha en riktig projektor 
hemma ger dig så mycket mer magi. Innan du  
köper en projektor så finns det lite saker du bör 
tänka på; I vilket rum bör den sitta och hur mycket 
ljus är det i rummet? Vilken dukstorlek får plats 
i rummet och är till tillräckligt med avstånd dit 
projektorn skall sitta? Samt självklart hur mycket 
pengar vill du lägga! Att investera i en projektor är 
hur som helst något som gör ditt hem så mycket 
roligare, och har du läst den här guiden så har du 
bättre koll än de flesta! 
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Ska du använda den i ett rum med 
fönster och ljusinsläpp samt under dagtid 
så behöver du en projektor med högt 
lumen-värde. Har du ett helt mörklagt 
rum, till exempel ett biorum i en källare, 
då behöver lumen-värdet inte vara lika 
högt. Rent generellt kan man säga att 
en presentationsprojektor på ett kontor, 
eller en projektor som ska visa fotboll 
i en sportbar, ska ha så hög ljusstyrka 
som möjligt. För nedsläckt filmvisning är 
däremot kontrasten mycket viktigare och 
projektorernas film/theatre-lägen drar ned 
på ljuset av just den anledningen. 

Nej, din vita vägg är absolut inte lika bra som 
en riktig duk. Det finns flera olika material, och 
så kallade gain-värden där 1.0 i gain är helt 
neutralt medan 0.8 ger bättre svärta men kräver 
mörkläggning. 
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VILKEN TYP ÄR DU?

Film och högkvalitativa TV-serier 
med riktigt bra biokänsla är 

huvudsaken här. Köper en bra 
duk, placerar den i ett mörklagt 
rum, låter ett proffs kalibrera 

utrustningen och har självklart 
en riktigt bra surround- 

anläggning till.

För spelaren är realistisk 
färgåtergivning och hudtoner 

mindre viktigt. Här är det stuns 
i bilden, hög kontrast och bra 

svärta som gäller. Projektorn ska 
ha låg responstid, annars kan det 
kännas som om spelet inte riktigt 

hänger med spelaren. 

Sportfantasten har en  
ljusstark projektor, för mer  
sociala sammanhang och 

även för användning dagtid. 

FILMFANTASTEN SPELAREN SPORTFANTASTEN

3 000–6 000 kr 
Här hittar du ingångsmodeller 
om du är ute efter en storbilds-
format men inte vill spendera så 
mycket pengar. 

6 000–10 000 kr 
Här finns projektorer med  
bättre bildkvalité som ger dig en 
bra upplevelse oavsett om du 
tittar på film eller spelar spel. 

10 000+ kr 
I denna prisklass finns de  
projektorer du bör köpa om 
du vill ha riktigt bra bild och en 
riktig biokänsla i hemmet. 

BUDGET
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RUMMET & MÖRKLÄGGNING
Ljusstarka projektorer kan fungera 
i ett rum med visst ljusinsläpp, men 
det är i riktig mörkläggning alla  
projektorer kommer till sin rätt. 
Dessutom infinner sig aldrig äkta 
biokänsla i ett halvljust rum. 

LJUDNIVÅ
En projektor har inbyggd fläkt som kan 
låta en del. Om projektorn dessutom 
är monterad i taket strax bakom soffan 
kan det bli störande. Starkare ljus ger 
mer värme, vilket kräver mer fläkt, 
vilket resulterar i mer oljud. Ännu en 
anledning att inte stirra sig blind på ljus-
styrkan. En ljudnivå på 30db eller lägre 
är ett bra riktmärke för hemmabruk.

LCD
LCD är den absolut vanligaste tekniken och har 
förbättrats kraftigt genom åren. Bland fördelarna med 
LCD finner vi högljusstyrka, bättre svärta och kontrast 
(numera). Bland nackdelarna finns viss risk för 
rörelseoskärpa och döda eller fastnade pixlar (men 
det är i sanningens namn inte särskilt vanligt).

DLP
Den näst vanligaste tekniken idag är DLP. Den främsta 
fördelen med DLP är att dessa projektorer tenderar 
att ligga lägre i pris, vara mindre och klarar snabba 
rörelser bättre än LCD. Tidigare gav DLP bättre svärta 
än LCD men idag är det försprånget borta. Varning 
för att ett regnbågsliknande skimmer i kan uppfattas i 
bilden av en del tittare.

LCOS/D-ILA/SXRD
LCoS (tekniken heter olika hos olika tillverkare) hittas 
främst i dyrare modeller. Denna teknik ger mycket bra 
resultat med kostar också därefter. Få modeller finns 
för hemmabruk.

UNDER 1 500 LUMEN
Dessa projektorer är de billigaste. Den låga 
ljusstyrkan betyder att de måste vara i ett 
mörklagt rum för att du ska se bilden bra. 

1 500 TILL 3 000 LUMEN
Detta är den vanligaste spannet för projek-
torer idag. Dessa fungerar i de flesta rum.

ÖVER 3 000 LUMEN
Dessa projektorer är de dyraste och är 
väldigt ljusa. Dessa är bra om du skall  
använda projektorn på dagtid eller i ett 
rum med mycket ljusinsläpp. 

HÖGTALARE
En projektor ger dig enbart bild.  
Du behöver ordna ljudet separat. 
Tänk på att stor bild bara är en del av 
biointrycket. Maffigt ljud är minst lika 
viktigt. För en riktigt biokänsla så bör 
du ha surroundljud, till exempel ett 
5.1-system. 

Tv-apparater blir bara större och större, 
men det finns fortfarande något magiskt 
med att njuta av en film på en riktigt stor 
duk. Precis som med TV-apparater finns 
det flera tekniklösningar och en mängd 
tillverkare och modeller. Det kan vara 
svårt att botanisera bland alla alternativ. 
Därför har jag nu skrivit en köpguide till 
dig med det mesta du behöver tänka på. 
Stirra dig inte blind på upplösningen för 
optiken gör jättestor skillnad. Bilden i en 
billig 4K-projektor kan till exempel  
upplevas som sämre än i en bra Full 
HD-projektor. 1080p/Full-HD är standard 
på projektorer idag. Det finns dyrare 
modeller med 4K/Ultra-HD men det 
ställer mycket höga krav på optiken. 
Projektorer idag använder en av tre olika 
tekniker: LCD (Liquid Crystal Display), 
DLP (Digital Light Processing) samt LCoS 
(Liquid Crystal on Silicone). För- och nack-
delar hos de olika teknikerna kan du läsa 
om här till höger. 

16:9
Det vanligaste formatet för projektorer. Detta 
skall du köpa om du skall ha projektorn till film, 
TV, sport eller spelande. 

4:3
Projektorer som har detta format används ej till 
hemmet utan till tex presentationer på kontor 
eller skolor. 

2.35:1
Detta riktigt breda filmformat finns det  
inställningar för på en del dyrare projektorer, 
och med speciell optik och extra bred duk kan 
den riktige entusiasten får total biokänsla. Det 
är dock överkurs för de allra flesta och tv-serier 
är i stort sett aldrig i 2.35:1.

En projektor kräver avstånd till duken. 
Du bör planera rummet ordentligt 
i förväg. På Internet kan du hitta 
lämpliga avstånd, så kallad “Throw 
Distance”, för enskilda modeller. Det 
i kombination med den dukstorleken 
du vill ha och får plats med ger dig bra 
fingervisning. Tänk också på kabel- 
dragningen. En projektor befinner sig 
ju på andra sidan rummet än  
exempelvis en TV-bänk. 

TEKNIKER

Kontrast är skillnaden mellan skärmens  
mörkaste och ljusaste punkt. En projektor 
med hög kontrastnivå ger rejäl svärta och 
tydliga detaljer i skuggor medan låg kontrast 
ger en grådassig bild. För filmer och TV-serier i 
hemmet är kontrasten en av de allra viktigaste 
faktorerna på en projektor. Teoretiskt innebär 
kontrastvärdet 1000:1 att det vitaste vita är 
1000 gånger ljusare än det mörkaste svarta 
i bilden. Problemet är bara att tillverkarnas 

DUK

BILDFORMAT

GUIDE TILL

Dukar kommer i tre monteringsvarianter:  
ramspänd, motordriven och manuell. Ramspänd 
är alltid bättre rent bildmässigt, men det betyder 
att duken är uppe hela tiden. De två andra  
typerna fungerar som en rullgardin, den  
manuella drar du ned själv medan den motor-
drivna styrs med fjärrkontroll. 

kontrastsiffror måste tas med en halv skottkärra 
salt. Mätmetoderna varierar vilt, och med så 
kallade autoiris påslagen säger värdena väldigt 
lite om hur bilden egentligen ser ut. Siffrorna är 
heller inte jämförbara mellan olika tillverkare. 
Här gäller det att läsa oberoende tester.


