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Abstract	
Den teknologiska framfarten har föranlett dagens situation där datorer med tillhörande 
datorskärmar utav olika slag är en del utav vardagen. De används i många olika fall, dels 
då statliga myndigheter och stora organisationer skall utföra diverse ärenden. Hantering 
av dessa datorskärmar utförs med hjälp utav olika skärmhanteringsmetoder som 
försätter dessa i viloläge. Att särskilja skärmhanteringsmetoder baserat på dess 
egenskaper är dock svårt då det idag inte finns någon anpassad utvärderingsmodell för 
att utvärdera skärmhanteringsmetoder. 	
	
Denna studie tillhandahåller en utvärderingsmodell för att med hjälp utav denna kunna 
välja den mest optimala skärmhanteringsmetoden. Syftet med att välja en optimal 
skärmhanteringsmetod är att samtidigt kunna minska strömförbrukningen hos 
datorskärmar. Studien är av kvalitativ karaktär med induktiv ansats. Det har skett ett 
framtagande av “MUSk”-modellen (Modell för Utvärdering av 
Skärmhanteringsmetoder). Det gjordes i samband med en litteraturstudie samt 
intervjuer där data samlades in. De hölls med personer inom statliga myndigheter vars 
kompetens var relevant för området. MUSk-modellen är resultatet för denna studie och 
kan tillämpas på skärmhanteringsmetoder för att särskilja dem. För att verifiera MUSk-
modellens legitimitet så utvärderades den. Valda skärmhanteringsmetoder utvärderades 
genom att tillämpa MUSk-modellen för att erhålla en slutsats om vilken metod som är 
den mest optimal. Baserat på elementen i den framtagan MUSk-modellen erhöll 
Windows egna Power Management System det bästa utfallet. 	
	
Nyckelord: 	
skärmhanteringsmetoder, optimering, strömförbrukning, utvärderingsmodell, 
mjukvararuimplementation. 	
	

	
	
	
	
	 	



	

	

	
	
	
	
	 	



	

	

	

Abstract	
Forward-thinking technology has led to the situation today where computers and 
belonging computer screens are a part of everyday life. They are used in many different 
cases, as well as government agencies and organizations to accomplish various 
assignments. Management of these computer screens are done with the help of screen 
management methods that put them to sleep mode. Distinguishing these management 
methods based on their characteristics is difficult and presently there is no custom 
evaluation model for this.	
	
This study provides an evaluation model that is able to choose an optimal screen 
management method by applying it. The purpose of choosing an optimal screen 
management method is to simultaneously decrease the power consumption of computer 
screens. The study is of qualitative nature with an inductive approach.  This led to the 
production of an evaluation model "MUSk" (Model for Evaluating Screen management 
methods). It was created in relation with interviews and litterature studies that were 
used to collect data. To verify the legitimacy of the MUSk-model it was evaluated. Screen 
management methods evaluated by applying MUSk-model to then give an opinion on 
the display management method that was most optimal. The MUSk-model is presented 
as a result of this study and can be applied to distinguish screen management methods. 
Based on the elements of the MUSk-model it was determined that Windows Power 
Management was the most optimal screen management method.	
	
Keyword: 	
screen management, optimization, power consumption, evaluation model, software 
implementation.	
	

	
	 	



	

	

	
	
	
	 	



	

	

	

Förord	
Ett stort tack till Försvarsmakten och den givna kontaktpersonen Ross Tsagalidis. Ett 
samarbete med denna part har föranlett denna studie och stått i grund för dess 
inriktning. Vi vill även rikta ett tack till Mira Kajko-Mattsson som handlett oss under 
detta arbete. 	
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1. Introduktion	
De flesta datorer man köper idag har inbyggda funktioner som försätter datorskärmar i 
viloläge, detta sker antingen då en datorn stängs av, eller då en förinställd tid i 
inaktivitet uppnåtts. Problematiken med detta är att ström fortfarande förbrukas. Det är 
lite ström som dras i viloläge, men i ett större sammanhang med flera enheter så blir 
förbrukningen större än vad man tror. Ett tillvägagångssätt för att åtgärda detta problem 
har diskuterats med en representant från Försvarsmakten. Ett förslag som innefattar 
implementation av en mekanism som vid inaktivitet optimerar strömförbrukningen 
gentemot nuvarande lösningar. 	
	
Idén bakom denna studie grundar sig i dagens uppmärksammandet kring hållbar 
utveckling, detta uppmärksammande har även föranlett begreppet CSR, Corporate 
Social Responsibility (Svenskt Näringsliv, 2016). Det beskriver organisationers ansvar 
utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. Inom EU diskuteras även hur 
organisationer kan förbättras med smarta ICT-lösningar (European Comission, 2016). 
För organisationer som har funnits under en längre tid så kan denna övergång till något 
nytt kräva mycket tid, pengar och kunskap.	
	
För att möjliggöra en hållbar övergång för stora organisationer bör potentiella 
skärmhanteringsmetoder för datorskärmar ses över för att minska strömförbrukningen. 
Det som ska behandlas är skärmhanteringsmetoderna, dess respektive inverkan samt 
dess konsekvenser. Denna rapport kommer behandla de utfall som diverse 
skärmhanteringsmetoder medför. Förhoppningen är att erhålla den mest lämpliga 
skärmhanteringsmetoden för stora organisationer, som exempelvis Försvarsmakten.	
	

1.1 Bakgrund	
Hållbar utveckling är ett begrepp som under de senaste 30 åren fått större 
uppmärksamhet efter att Brundtlandsrapporten publicerats, år 1987 (KTH, 2016) . Ett 
begrepp vars mål är att människan skall kunna vistas på en en planet med begränsade 
resurser. Idealet är ett samhälle där resursanvändning och levnadsvillkor möter de 
mänskliga behoven utan att framtida generationer påverkas, de aktioner som idag åtas 
skall inte påverka kommande generationers förutsättningar att uppfylla sina behov.	
	
Statliga myndigheter bedriver sin verksamhet under varierande utsträckning. De flesta 
använder datorer och datorskärmar till sitt förfogande. Dessa enheter och hjälpmedel 
bidrar till en ökad, och i vissa fall överflödig strömförbrukning. Då hållbar utveckling är 
på regeringens agenda (Regeringen och Regeringskansliet, 2016) så bör denna 
konsumtion ses över. På senare tid har det på organisationell nivå utmynnat ett begrepp 
så kallat smarta städer och samhällen, vilket statliga myndigheter utgör en del utav. För 
att upprätthålla detta samt sträva mot hållbar utveckling bör aspekter som 
strömförbrukningen ses över.	
	



	

	 2	

Bakgrunden till den överkonsumerade strömmen kan delvis grundas i att de 
datorskärmar som används inte stängs av vid inaktivitet. En kontorsmiljö med flertal 
datorskärmar som står inaktiva kan konstateras slösa energi. För att lösa detta så har de 
flesta stora organisationer rutiner där datorskärmar försätts i viloläge, detta för att 
minska förbrukningen. Faktum är att detta tillstånd fortfarande förbrukar ström, en 
liten mängd per enhet, men ur ett större perspektiv en nämnvärd mängd. En optimering 
vars ändamål är att minimera förbrukningen utav ström skulle därav vara önskvärt.	
	
Företag utgör en stor del av dagens samhällen och stora städer. Uppfyllnad på 
samhällelig nivå förutsätter enhetlig strävan utav dess komponenter, vilket dels utgörs 
utav företag. Hållbart företagande innebär att företag och organisationer anammar 
hållbara faktorer som en del utav sin kärnverksamhet. Detta innebär att man sparar 
resurser och minskar den negativa miljöpåverkan, exempelvis genom att se över 
strömförbrukningen. 	
	

1.2 Problemformulering	
Problemet är att dagens datorskärmar även i viloläge förbrukar ström, något som 
potentiellt kan optimeras. Det finns idag ingen modell hos stora organisationer för att 
urskilja skärmhanteringsmetoder baserat på dess egenskaper vid val av den mest 
optimala. Studiens forskningsfråga kan beskrivas som “Är det möjligt att utveckla en 
modell för att utvärdera skärmhanteringsmetoder?”. 
	

1.3 Syfte	
Syftet med denna studie är att ta fram en utvärderingsmodell för att utvärdera 
skärmhanteringsmetoder, MUSk-modellen (Modell för Utvärdering av 
Skärmhanteringsmetoder). Detta ska indirekt minska strömförbrukningen genom att 
möjliggöra val av en optimal skärmhanteringsmetod.	
	

1.4 Mål	
Målet med denna studie är att ge en grund för utvärderingsmodeller som kan skapas för 
skärmhanteringsmetoder. Studien skall ge belägg för de aspekter som tagits i hänsyn 
samt en grund för ett eventuellt utvecklande, en studie som även tar hållbar utveckling i 
beaktning. Detta skall således föranleda fortsatt forskning.  
	

1.5 Förmånstagare, Etik och Hållbarhet	
Fokus på denna studie är att tillhanda hålla en utvärderingsmodell för 
skärmhanteringsmetoder. En utvärderingsmodell som skall hjälpa organisationer att 
välja den mest optimala skärmhanteringsmetoden som kan optimera 
strömförbrukningen och därmed bidra till hållbar utveckling.   
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Informationen som samlats in via intervjuer kan skapa problem etiska problem. Genom 
att dölja respondenternas namn antas denna studie inte föranleda någon skada på de 
personer som ställt upp. Författarna följer inormations- och konfidentialitetskravet. 
	

1.6 Bidrag	
Den framtagna MUSk-modellen, modell för utvärdering av skärmhanteringsmetoder. 
Ämnar att stå i grund för fortsatt utveckling av utvärderingsmodeller för 
skärmhanteringsmetoder. Detta skall alltså bidra till att organisationer skall kunna 
urskilja skärmhanteringsmetoder och därmed ta vara på dess potentiella fördelar. Vilket 
idag inte är möjligt då det saknas en utvärderingsmodell för detta ändamål. 
	

1.6 Metoder	
En kvalitativ studie lik denna kräver att det utförs en litteraturstudie för att samla in 
data och erhålla en bred bakgrund kring ämnet som utgörs utav datorskärmar och dess 
hanteringsmetoder. Detta är en kvalitativ forskningsrapport där ändamålet är att 
utvärdera skärmhanteringsmetoder, detta har utförts genom forskningsfaserna; (1) 
litteraturstudie, (2) framtagning av element till MUSk-modellen, (3) framtagning av  
utvärderingskriterier för MUSk-modellen, (4) utformning och fastställning av MUSk-
modellen, (5) tillämpning av MUSk-modellen och (6) utvärdering av MUSk-modellen. 
Anledningen till att en kvalitativ metod har valts är för att en modell skall tas fram, 
MUSk-modellen. 	
	
Forskningsinstrumenten för denna studie består av intervjuer för data insamling, 
element för utvärdering av skärmhanteringsmetoder och valda 
skärmhanteringsmetoder. Det är ingen hypotesprövning eller frågeställning som skall 
behandlas vilket gör en kvantitativ metod olämplig. Metoden är induktiv och drar en 
slutsats utifrån det som analyseras i resultat. För att samla relevant information till 
studien har personer med legitim kompetens och bakgrund intervjuats, ett 
bekvämlighetsurval gjordes för att välja ut dessa personer. Modellen som ska tas fram 
för utvärdering av skärmhanteringsmetoder kommer hädanefter att refereras till som 
MUSk-modellen, (Modell för Utvärdering av Skärmhanteringsmetoder). Denna studie 
riktar sig mot större organisationer där deras representanter kommer att anses vara 
respondenter i studien. 	
	
1.7 Målgrupp	
Målgruppen för denna studie är större organisationer. Då ambitionen är att påvisa 
skillnad för att uppmana andra kan detta enklast uppnås hos större organisationer med 
stora mängder datorskärmar.	
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1.8 Avgränsningar	
Studien kommer även att avgränsas till att endast behandla strömförbrukning för 
datorskärmar, detta via mjukvara. Anledningen till denna avgränsning är att datorer och 
hårdvara blir för stort område att behandla.	
	

1.9 Uppdragsgivare	
Försvarsmakten samt kontaktpersonen Ross Tsagalidis är uppdragsgivare för denna 
studie. Det är på initiativ utav dem detta arbete har initierats. Det initiala uppdraget var 
att minska strömförbrukningen på datorskärmar i viloläge. Skärmhanteringsmetoder 
som försätter datorskärmar i viloläge måste utvärderas för att se hur de skiljer sig åt. 
Eftersom att det inte finns någon utvärderingsmodell för att skilja dem åt så blev det 
denna studies huvudsakliga uppgift. Att konstruera en legitim utvärderingsmodell för 
skärmhanteringsmetoder.	
	

1.10 Dispositon	
Följande kapitel ger en översiktlig bild på rapportens struktur samt vad respektive del 
innehåller. Syftet är att ge läsaren en översiktlig bild och möjligheten att enkelt navigera 
sig i rapportens innehåll.	
	
Kapitel 2: Utökad bakgrund: Det här kapitlet beskriver den fakta som är nödvändig för 
att kunna angripa problemet.	
	
Kapitel 3: Forskningsmetod: Det här kapitlet beskriver den forskningsmetod som 
användes i framtagandet av skärmhanteringsmetoder och MUSk-modellen.	
	
Kapitel 4: Element till MUSk-modellen: Detta kapitel presenterar hur MUSk-modellens 
element har tagits fram från intervjuer och litteraturstudier.	
	
Kapitel 5: MUSk-modellen: Kapitlet ger en överskådlig bild av MUSk-modellen och 
förklarar hur kriterierna för MUSk-modellens element har satts upp.	
	
Kapitel 6: Tillämpning och utvärdering av MUSk-modellen: MUSk-modellen tillämpas 
på valda skärmhanteringsmetoder. Resultat och utvärdering av tillämpningen 
presenteras. MUSk-modellen utvärderas gentemot vad som efterfrågas.	
	
Kapitel 7: Analys: I detta kapitel analyseras skärmhanteringsmetoderna och MUSk-
modellen. Här diskuteras även validitetshot som möttes under studiens gång.	
	
Kapitel 8: Slutsatser: Detta kapitel ska ge en sista anmärkning på arbetet. Här 
informeras läsaren om hur studien kan bidra till framtida forskning.	
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2. Utökad bakgrund	
Följande kapitel ger en utökad bakgrund och teori till denna studie. sektion 2.1 
behandlar möjliga tillstånd på datorskärmar, sektion 2.2 behandlar befintliga 
skärmhanteringsmetoder som finns för att försätta en datorskärm i viloläge, sektion 2.3 
behandlar dagens organisationer och sektion 2.4  behandlar hållbar utveckling.	
	

2.1 Tillstånd på datorskärmar	
En extern bildskärm kan försättas i tillståndet aktiv eller avstängd, detta må anses vara 
självklart. Att en skärm kan befinna sig i tillståndet viloläge är mer komplicerat. Idén 
bakom detta är att en datorskärm inte skall behöva stängas av, den skall istället försättas 
i ett tillstånd som drar mindre ström. Förutom att förbrukningen skall minska skall detta 
tillstånd även gynna livslängden på hårdvaran.	
	
Dagens organisationer använder sig utav elektroniska hjälpmedel i olika former där 
datorer är ett högt förekommande hjälpmedel med tillhörande extern datorskärm. 
Beroende på användandet kan en datorskärm försättas i olika tillstånd, det går att 
identifiera tre olika tillstånd. 	
	

2.1.1 Aktivt läge 	
När man säger att en skärm befinner sig i ett aktivt läge syftar man på dess tillstånd då 
den är i bruk, då användaren är aktiv och använder sig utav datorskärmen. Detta 
tillstånd är det som drar mest ström.  Beroende på datorskärm och dess storlek varierar 
förbrukningen, vad gäller de behandlade modellerna ligger förbrukningen i ett spann 
mellan 50-150W (TFT Central, 2014; PC för Alla, 2007). De modeller som tagit i 
beaktning i detta spann är de modeller som de utfrågade myndigheterna angett, detta 
redovisat i appendix C. 	
	

2.1.2 Viloläge	
Viloläget beskriver det energisparande tillståndet då en skärm efter inaktivitet inte 
längre visar något från datorn, det går att försätta en datorskärm i detta tillstånd på två 
olika vis, antingen försätter man datorn i viloläge vilket resulterar i att även dess 
tillhörande datorskärm försätts i viloläge. Eller att via inställningar på datorn 
schemalägga att endast datorskärmen skall försättas i viloläge efter en bestämd tid i 
inaktivitet. Det enda som är igång är den komponent som inväntar en signal från datorn 
för att kunna försätta tillbaka den i ett aktivt läge.	
	
Generellt anger tillverkare att dess utgivna datorskärm inte drar någon ström alls, det 
vill säga att det vore exakt samma sak som om datorskärmen var avstängd. Detta 
stämmer dock inte, viloläget förbrukar cirka 1-3% utav dess förbrukning i ett aktivt läge 
(TFT Central, 2014).	
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2.1.3 Avstängd	
En avstängd datorskärm definieras via den fysiska av och på knappen lokaliserad på 
skärmen. Detta är ett tillstånd som drar minst ström. Viktigt att poängtera är att 
skärmen fortfarande förbrukar ström, men på en minimal nivå. Anledningen till detta är 
att länge strömkabeln är inkopplad är kretsen ansluten, den väntar i detta läge på att av 
och på knappen skall tryckas in och signalera att skärmen skall startas och försättas i 
aktivt läge. Att invänta denna signal från ett knapp tryck drar ström, beroende på märke 
och modell på datorskärmen kan mängden variera. Baserat på de datorskärmar som 
myndigheterna har angett att de använder, vilket finns dokumenterat i appendix C, går 
det att konstatera att det ligger i ett spann mellan 0-0,6W  (Koninklijke Philips N.V, 
2015; Hewlett-Packard Development and Company, 2012) . Det enda tillstånd som inte 
förbrukar någon ström alls är antingen då datorskärmen stängs av med en AC switch 
eller att strömkabeln blir helt utdragen (Appel, 2006). Det går idag även att finna 
skärmar som som utvecklats med hållbarhet i beaktning, de har en så kallad 
nollströmbrytare, vilket innebär att förbrukningen blir helt nullifierad.	
	

2.2 Skärmhanteringsmetoder	
Följande sektion beskriver de skärmhanteringsmetoder som hittats, vars uppgift är att 
försätta en datorskärm i viloläge. Sektion 2.2.1 beskriver Windows egna system, sektion 
2.2.2 och 2.2.3 beskriver de skärmhanteringsmetoder som har tagits fram och valts efter 
sökningarna i databaser och via sökmotorer. 	
	

2.2.1 Windows Power Management	
De myndigheter som kontaktats och svarat på frågor berörande denna studie visar att 
majoriteten använder sig utav Windows-baserade system inom deras verksamhet. I 
appendix C går det att se hur fördelningen ser ut. Detta ligger i grund till denna utökade 
förklaring utav Windows egna Power Management system.	
	
Microsoft går ut med informationen om att dess operativsystem, Windows, 
tillhandahåller en uppsättning utav heltäckande och systemomfattande 
energisparfunktioner. De tillhandahåller ett systemet utvecklat för att förse användare 
med funktionaliteter vars ändamål är att förlänga batteritiden och spara energi, det skall 
även minska värme och buller samt bidra till data tillförlitlighet (Microsoft, 2016). 	
	
Windows operativsystem använder sig utav Power Management hårdvara för att försätta 
datorer i viloläge, istället för att stänga av den fullständigt. Detta för att systemet snabbt 
skall kunna återgå till arbete. Att försätta datorer i viloläge medför att även 
datorskärmen försätts i viloläge. När en enhet försätts i viloläge, måste dess hårdvara 
och system vara kapabla att reagera på signaler som skall få den att återgå till aktivt läge 
för att återigen brukas. Fördelar med Windows Power Management är (Microsoft, 
2016.): 
	



	

	 7	

	
● Eliminerar start och stäng processtid, ingen fullständig avstängning.	
● Enheter som inte används kan spara energi genom att försättas i viloläge.	
● Tillåter användaren att skapa schema för energihantering av enheter, förinställd 

timer som försätter datorskärmen i viloläge.	
	
En datorskärm kan via de funktionaliteter som tillhandahålls av Windows Power 
Management försättas i viloläge på två vis; antingen då datorn försätts i viloläge som 
även försätter datorskärmen i detta tillstånd eller då användaren via de givna 
funktionaliteterna för schemaläggning försätter endast datorskärmen i viloläge efter 
önskad inaktivitetstid. Som nämnt drar datorskärmen mindre i detta tillstånd än om den 
vore aktiv, men drar samtidigt mer än om den vore helt avstängd. En del komponenter 
kvarstår aktiva i detta tillstånd, detta för att skärmen skall kunna reagera på signaler 
samt återgå till aktivt läge (Microsoft, 2016). 	
	
Det finns ingen utgiven dokumentation på de olika funktioner Windows nuvarande 
Power Management system använder sig utav. Det enda som är känt, som tidigare 
påpekat, är de tillstånd Windows kan försätta ett system i. Däremot har de offentliggjort 
dokumentationer och API, ett användargränssnitt för utvecklare vad gäller funktioner 
för att försätta ett system i olika strömsparande tillstånd.	
	
2.2.2 “Turn Off LCD”	
Applikationen “Turn Off LCD” (hädanefter refererad till som “TOL”) hittades på 
hemsidan Redmond Pie som specialiserar sig inom teknologinyheter (Redmond Pie, 
2008). TOL är skrivet i språket C# som är ett plattformsoberoende språk (Microsoft, 
2016) och kan användas för att komma åt funktioner ur .NET-ramverket. .NET-
ramverket kan i sin tur anropa fördefinierade systemfunktioner för att till exempel 
försätta en skärm i viloläge (Microsoft, 2016) .	
	
TOL är en stand-alone applikation, vilket betyder att den inte behöver externa moduler 
installerade i operativsystemet för att köras. Detta gör den simpel att ladda ned och att 
börja använda. Den har funktionen att med ett musklick kunna försätta skärmen i 
viloläge när man vill, vilket annars inte finns på Windows.	
	

2.2.3 “Monitor Off Utility”	
“Monitor Off Utility” (hädanefter refererat till som “MOU”) är en applikation som är 
skapad av Dekisoft (Dekisoft, 2009). MOU är utvecklat med samma ramverk som 
skärmhanteringsmetoden TOL, det vill säga att den använder .NET-ramverket. Detta 
gick att hitta genom att exekvera kommandot “tasklist /m “mscore”” i Windows-
kommandotolken för att se vilka processer som kör modulen “MSCOREE.dll”, vilket 
krävs för .NET-ramverket. Det betyder att även denna är skriven i 
programmeringsspråket C#. Detta har även bekräftats via mejl från Dekisofts support.	
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MOU används för att via ett musklick försätta skärmen i viloläge. Det går även att binda 
denna rutin till en eller flera snabbknappar för att enkelt kunna försätta skärmen i 
viloläge. MOU tillhandahåller även andra funktionaliteter för att till exempel låsa 
skärmen. För denna studie är dessa funktionaliteter irrelevanta och den för att försätta 
en datorskärm i viloläge är det enda som kommer att undersökas.	
	

2.3 Dagens myndigheter	
I Sverige finns det idag 340 stycken statliga myndigheter (Det allmänna 
myndighetsregistret, 2016). Dessa myndigheter har enligt offentlighetsprincipen 
(Regeringskansliet, 2014) skyldighet att förse enskilda individer med information kring 
deras verksamhet. En statlig myndighet finns huvudsakligen i syfte av att tillämpa de 
lagar som regeringen har beslutat om, därav det ekonomiska stödet av staten. 	
	
Enligt den förordning som regeringen satt upp är det lag på att statliga myndigheter ska 
införa och utveckla ett miljöledningssystem (Riksdagen, 2009). Första steget i 
miljöledningssystemet är en intern och extern miljöutredning för att se vad 
verksamheten har för direkt och indirekt påverkan på miljön, därefter bör myndigheten 
förbättra sin verksamhet och gå mot mer hållbara lösningar. Detta betyder att de statliga 
myndigheter bör ta hänsyn till alla möjliga aspekter som påverkar miljön.	
	
Alla dagens statliga myndigheter använder sig av hjälpmedel i form utav datorer och 
tillhörande datorskärmar. Baserat på de intervjuer som gjorts och svar som erhållits går 
det att konstatera att många anställda inom dessa myndigheter har mer än en 
datorskärm, detta kan utläsas i appendix C. Datorskärmarna är troligtvis inte aktiva 
dygnet runt, de försätts i viloläge vid inaktivitet, ett tillstånd som fortfarande förbrukar 
ström.	
	

2.4 Hållbar Utveckling	
Begreppet hållbar utveckling syftar till en utveckling av samhället där det tas hänsyn till 
framtida generationer. Enligt Brundtlandsdefinitionen beskrivs hållbar utveckling som 
“Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov” (Smith and Rees, 1998). Det handlar om att 
tillhandahålla ett mänskligt välbefinnande samt att skapa ett fungerande 
samhällssystem där kulturella samt ekonomiska aspekter tas i beaktning, detta i balans 
med de förutsättningar som finns och med jordens ekologiska system. Hållbar 
utveckling handlar om att främja människor, ekonomi och miljö. Detta med 
utgångspunkt i det som är verklighet, att det endast finns en planet.	
	
Hållbar utveckling har på sistone fått mycket uppmärksamhet. Med det nämnt kan man 
konstatera att det är en vision om en idealisk framtid. Hållbar utveckling består utav tre 
pelare som visualiserat i Figur 1.	
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Figur	1	-	Översikt	över	dimensionerna	inom	hållbar	utveckling	
	

Denna studie kommer att förhålla sig till hållbar utveckling. Som definierat i syftet med 
denna rapport skall en optimering gällande strömförbrukning tillhandahållas. Detta för 
att bättre hushålla med dagens resurser. Målet med denna rapport är att ge underlag för 
en hållbar lösning där det tas hänsyn till både de ekologiska, ekonomiska och sociala 
faktorerna.	
	

2.4.1 Ekologisk hållbarhet	
Jordens ekosystem måste tas om hand, klimatsmarta och energisnåla lösningar bör 
utvecklas och koldioxidutsläppen måste minska. Denna dimension upplyser vikten utav 
att utveckling inte får ske på bekostnad av miljön och jordens naturresurser. Det måste 
hushållas med mänskliga och materiella resurser på långsikt (KTH, 2016). 	
	

2.4.2 Ekonomisk hållbarhet	
Denna dimension poängterar vikten utav att balansera den ekonomiska utvecklingen. 
Idealiskt är en ekonomisk vinning som inte leder till att människor eller natur riskerar 
att påverkas i negativ bemärkelse. (KTH, 2016).	
	
2.4.3 Social hållbarhet	
Social hållbarhet är ofta den svåra av dessa dimensioner att definiera. Det finns inte 
någon riktig klar allmän definition utav detta begrepp. Fokus i denna dimension är 
människor och deras rättigheter samt att upprätthålla rättvisa förhållanden (KTH, 
2016). 	
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2.5 Återkoppling till studien	
Följande sektion kommer att klargöra kopplingen mellan den ovanstående teorin och 
hela denna studie. Sektion 2.5.1 klargör kopplingen mellan hållbar utveckling inom 
statliga myndigheter och denna studie. Sektion 2.5.2 klargör datorskärmens tillstånd och 
hur de bidrar till denna studie. 2.5.3 beskriver hur teorin kring 
skärmhanteringsmetoderna kommer att användas i denna studie.	
	
2.5.1 Hållbar utveckling inom statliga myndigheter	
Myndigheter ska enligt en riksdagsförordning utveckla miljöledningssystem för att 
enklare kunna fördela ansvar kring miljöarbete inom organisationen. Detta miljöarbete 
ska hjälpa organisationen att se de negativa effekter som dess verksamhet orsakar ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Inom de tre hållbarhetsaspekterna är den ekonomiska och 
ekologiska faktorn av störst relevans för denna studie.	
	
Dagens rutiner hos myndigheter, särskilt kring hantering av datorskärmar, tar inte 
hänsyn till hur de påverkar miljön. Genom att minska energiförbrukningen inom 
verksamheten kan man bidra. Enklare lösningar kan bidra till stora skillnader gällande 
strömförbrukningen.	
	
De ekonomiska aspekterna inom hållbarhet är av hög relevans när det gäller 
verksamheters strömförbrukning. Med hänsyn till hur mycket ström som förbrukas 
dagligen gentemot hur mycket ström som faktiskt behövs hade en myndighet kunnat 
spara pengar dagligen. När det gäller större organisationer, som statliga myndigheter,  
har varje liten positiv ändring en större effekt i en helhetsbild.	
	

2.5.2 Datorskärmars tillstånd	
Det mest väsentliga för denna studie är strömförbrukningen, hur skiljer den sig åt för de 
olika tillstånden som datorskärmar kan befinna sig i. Bakgrunden till de olika tillstånden 
är vad som tas med för senare återkoppling i denna studie. Kunskap om 
förutsättningarna och effekterna för de olika tillstånden samt huruvida man kan 
förändra detta i en riktning som är i fördel för hållbar utveckling. 	
	

2.5.3 Metoder för att försätta datorskärmar i viloläge	
Windows Power Management använder sig utav inbyggda funktioner för att försätta en 
datorskärm i viloläge, specifikationer kring detta har inte publicerat. Detta kan indikera 
på att de inte är till för att modifiera eller utveckla. Windows Power Management kan 
försätta en datorskärm i alla olika tillstånd. Detta verktyg kommer användas som 
utgångspunkt då även andra skärmhanteringsmetoder skall evalueras. Metoder som 
även dem kan försätta en datorskärm i tillståndet viloläge. Då dessa  
skärmhanteringsmetoder kommer att behandlas i denna studie kommer bakgrunden till 
dem samt de funktioner och specifikationer de har att bli väsentliga för denna studie. 
Detta är således aspekter som kommer att tas med vidare.	 	
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3. Forskningsmetod	
Följande kapitel beskriver den forskningsmetod som anammats för denna studie. 
Metoden är beskriven och motiverad i sektion 3.1, de använda forskningsinstrumenten 
är presenterade i sektion 3.2, forskningsfasen är beskriven i sektion 3.3. Sektion 3.4 och 
3.5 beskriver urvalsmetoden samt hur valideringen har skett. Sektion 3.6 innehåller de 
erfarenheter som erhållits under denna studie.  Figur 2 visar en överskådlig bild över 
forskningsmetoden, de steg som inkluderats och dess respektive delar.	
	
	

	
Figur	2	-	Översikt	över	forksningsmetod	

	
3.1 Metod	
Området som denna rapport behandlar är tämligen outforskat. Fakta och information 
kring det behandlade området visade sig vara begränsat. Det visade sig även att det mest 
använda systemet, Windows egna Power Management system, har förhållandevis lite 
information utgivet. Det saknas dokumentationer och specifikationer på de 
funktionaliteter som tillhandahålls utav detta system.	
	
Med hänsyn till ovanstående problematik har denna studie en kvalitativ 
forskningsmetod. Metoder för insamling av data har skett via intervjuer och enkäter med 
personer som arbetar inom verksamheter där det berörda problemet påträffas. De 
personer som utfrågats har valts via ett bekvämlighetsurval med ambitionen att 
inkludera kompetent personal. Kännetecknande för en kvalitativ forskning likt denna är 
att förstå underliggande fenomen och dess samband. Det som eftersöks är en mening 
och innebörd, då ingen situation är en annan lik innebär detta ett varierande utfall.	
	
Då denna studie inte behandlar hypotesprövningar eller konkreta frågeställningar så 
lämpar det sig inte med en kvantitativ studie (Gunnarsson, 2010). Hypoteser och frågor 
är många gånger avgränsade vars mål är att ta reda på en eller flera specifika 
egenskaper, vilket inte går i enlighet med denna studie. 	
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Syftet med en kvalitativ forskning som anammats för denna studie är att erhålla en bred 
förståelse för det behandlade ämnet. Detta till skillnad från att besvara specifika frågor 
eller påvisa någon hypotes (Martin. C, 2011). Det handlar om att undersöka var, när och 
varför istället för hur många och hur mycket. 	
	
3.2 Forskningsinstrument	
För att forma en utvärderingsmodell för skärmhanteringsmetoderna krävdes det en 
uppsättning av lämpliga instrument för utförandet. De använda instrumenten är; 
intervjuer, element för utvärdering av skärmhanteringsmetoder och valda 
skärmhanteringsmetoder. dessa kommer i följande kapitel att beskrivas. 	
	
3.2.1 Intervjuer	
Intervjuerna gjordes enligt de formulär som finns i appendix A och appendix B, dessa 
utgjorde grunden för de framtagna element till utvärderingsmodellen. Dessa intervjuer 
genomfördes genom utskick av frågeformulären. Inledande utskick utfördes för att 
erhålla grundlig information, mall för utskicket finns bifogat i appendix A. Detta följdes 
upp med en mer utförlig enkät som skickades ut för att erhålla data som var väsentlig för 
denna studie. Det senare formuläret inkluderade även frågor vars ändamål vara att 
säkerställa relevans, samt huruvida personen i fråga var behörig att svara, se appendix B.	
	
3.2.2 Element för utvärdering av skärmhanteringsmetoder	
Elementen som utgör utvärderingsmodellen användes för att göra en bedömning kring 
vilken vald skärmhanteringsmetod som var lämpligast. Dessa element utgör den 
framtagna utvärderingsmodellen av skärmhanteringsmetoder som gör det möjligt att 
jämföra samt urskilja de existerande skärmhanteringsmetodernas egenskaper på ett 
lättöverskådligt sätt. Denna utvärderingsmodell kommer hädanefter att refereras till 
som MUSk-modellen (Modell för Utvärdering av Skärmhanteringsmetoder).	
	
3.2.3 Valda skärmhanteringsmetoder	
De valda skärmhanteringsmetoderna utgör ett instrument för denna studie. De har 
evaluerats med hjälp av den framtagna utvärderingsmodellen och utgör resultatet samt 
grunden för analysen och slutsatsen. 	
	

3.3 Forskningsfaser	
Följande kapitel beskriver de forskningsfaser denna studie har delats upp i. Dessa är 
som nedan beskrivet (1) litteraturstudie, (2) framtagning av element till MUSk-
modellen, (3) framtagning av utvärderingskriterier för MUSk-modellen, (4) utformning 
och fastställning av MUSk-modellen, (5) tillämpning av MUSk-modellen, (6) 
utvärdering av MUSk-modellen.	
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3.3.1 Litteraturstudie	
Litteraturstudien genomfördes genom studier på IT-relaterad litteratur för att erhålla en 
bred bild av det behandlade området. Den information som använts var publikationer 
och artiklar utgivna av befogade författare. De använda artiklarna och publikationerna 
erhölls från sökande i forskningsdatabaserna Scopus och IEEE Xplore, dessa databaser 
valdes baserat på ämnesområdet “Computer/IT engineering”, “General Science” och 
“Production Technology”, dessa ansågs vara relevanta för det berörda ämnet.	
	
Förutom de ovannämnda databaserna har det utförts sökningar på nätet, den 
internetbaserade sökmotorn Google har använts. Detta gjordes för att finna möjliga 
skärmhanteringsmetoder för denna studie. De skärmhanteringsmetoder som valts är:	

● “Window Power Management” - Windows egna system med funktionaliteter som 
skall spara energi.	

● “Turn Off LCD” - Applikationen är utvecklad inom .NET-ramverket med 
programmeringsspråket C# (Asad, 2008). 	

● “Monitor Off Utility” - Applikationen är utvecklad inom .NET-ramverket med 
programmeringsspråket C#.	

	
3.3.2 Framtagning av element till MUSk-modellen	
Data som erhållits från de utförda intervjuerna sammanställdes och tolkades. En 
förståelse är väsentlig då detta står i grund för de framtagna elementen. Hänsyn togs till 
respektive fall, den utfrågade personen och bakgrunden till den berörda myndigheten. 
Det är viktigt att framtagna element är representativa för studiens ändamål. De aspekter 
majoriteten ansåg vara väsentliga har fastställts som  kriterier. 	
	

3.3.3 Framtagning av utvärderingskriterier för MUSk-modellen	
För	att	utvärdera	den	framtagna	MUSk-modellen	togs	ett	utvärderingskriterium	fram.	Ett	
utvärderingskriterium	är	väsentligt	för	att	göra	det	möjligt	att	bedömma	den	framtagna	
modellens	styrkor	och	svagheter.	Det	kriteriumet	som	kommer	att	användas	i	utvärderingen	är	
det	som	i	litteraturstudien	ansetts	vara	viktigt	av	författarna.	Ett	kriterium	som	även	är	av	
yttersta	vikt	för	de	berörda	organisationerna.	Det	Utvärderingskriterier	som	användes	är:	
	
● Applicerbarhet 

	
Detta för att utvärdera ifall det är applicerbart på studiens målgrupp. För att den 
framtagna MUSk-modellen skall vara till nytta och uppfylla sitt syfte bör den vara 
applicerbar på den avsedda målgruppen. 	
	
Det framtagna resultatet presenteras, det vill säga MUSk-modellen kommer att 
presenteras till sammans med dess tillämpning på de valda skärmhanteringsmetoderna. 
Därefter kommer respondenterna att få svara på vad dess åsikt är och eventuella 
kommentarer, detta kommer att noteras och tas i beaktning.	
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3.3.4 Utformning och fastställning av MUSk-modellen	
Elementgrupper tas fram baserat på genomförd litteraturstudie och intervjuer. 
Relevanta aspekter har valts medan andra aspekter exkluderats. Kriterierna för de 
medtagna elementen har satts upp baserat på den information som intervjuerna har 
tillfört. Elementen har sedan sammanställts och utgör den framtagna MUSk-modellen.	
	
3.3.5 Tillämpning av MUSk-modellen på valda skärmhanteringsmetoder	
De framtagna skärmhanteringsmetoderna evalueras enligt MUSk-modellen. De skall 
evalueras gentemot varandra och mot den standard som idag finns. Detta med 
ambitionen att särskilja fördelar och nackdelar hos de skärmhanteringsmetoder som 
skall behandlas i denna studie. 	
	
3.3.6 Utvärdering av MUSk-modellen	
Evalueringen utvärderades och sammankopplades med de genomförda intervjuerna, 
detta för att se hur väl denna utvärdering stämde överens med riktlinjerna som erhållits 
från intervjuerna. Många skärmhanteringsmetoder har liknande lösningssätt, 
utvärderingen skall tydliggöra skillnaden. Utvärderingen utgjorde dessutom grunden för 
resultatet i denna studie. 	
	

3.4 Urvalsmetod och respondenter	
De statliga myndigheterna som kontaktades valdes slumpmässigt, de valdes via det 
allmänna myndighetsregistret. Vidare kontaktades personer från respektive myndighet. 
Ett bekvämlighetsurval utfördes enligt “judgement sampling” (Statistiska institutionen - 
Stockholms universitet; Isaksson, 2010). Personer valdes utefter tillgänglighet, det 
gjorde även en säkerställning på dess förmåga att tillföra till forskningsresultatet. All 
kontakt har gjorts direkt med den berörda personen, initialt genom utskick av enkät som 
kompletterades via telefonkontakt. 	
	
Bekvämlighetsurval har sina nackdelar och kan ses som mindre lämpligt för en kvalitativ 
forskningsrapport likt denna. De berörda personerna är ofta få och deras slutsatser är 
många gånger förslag och inte grundad fakta. Därav blir det svårt att generalisera 
resultatet och hur representativa de är för populationen (Isaksson, 2010). Ett 
slumpmässigt urval skulle innebära risk för att personen i fråga inte uppfyller 
efterfrågade kriterier, dels på grund av kunskap samt position. Därav valdes 
bekvämlighetsmetoden i denna studie. 	
	

3.5 Reliabilitet och validitet	
I en kvalitativ studie krävs det att man validerar sitt resultat för att bekräfta dess 
giltighet och relevans till studien. Man brukar titta både på studiens validitet och 
reliabilitet. Detta kan illustreras enligt modellen i figur 3.	
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Figur 3 - sambandet mellan validitet och reliabilitet i en kvalitativ studie (Klinthäll, 2015)	
	
	

Validitet är ett sätt att mäta ifall studien är relevant för den teoretiska frågan. I figur 1 
illustreras validiteten som träffsäkerhet till målet. Detta bekräftar alltså att det man ville 
mäta har mätts. För att validera denna studie användes de sammanställda intervjuerna. 
De användes som underlag för att identifiera de aspekter som ansågs vara relevanta vid 
implementation av en skärmhanteringsmetod. Detta gjorde att MUSk-modellen och dess 
element som togs fram skapades på fakta med hög giltighet. Validitetshot förekommer i 
skedet då respondenter intervjuas, samt då de existerande skärmhanteringsmetoderna 
valdes. Mer om validitetshot återfinns i analysens sektion 7.3.	
	
Reliabilitet är tillförlitlighet på en mätning. Man kan även beskriva reliabilitet som 
replikerbarhet, det vill säga studiens förmåga att producera resultatet igen. I denna 
studie användes intervjuer för att identifiera respondenternas tillförlitlighet. 
Reliabiliteten kan försäkras då det anses vara högst möjligt att reproducera dessa 
resultat.	
	

3.6 Erfarenheter	
Flertalet komplikationer uppstod under studiens gång. En del komplikationer som inte 
kunde förutses var mer omständliga än beräknat. Detta föranledde justeringar och 
förseningar gällande planeringen, det tog längre tid än beräknat. Dels var 
svarsfrekvensen låg hos de statliga myndigheter som kontaktades samt att det var svårt 
att få tag på personer med rätt kompetens. Dessa svårigheter ledde till att data inte 
kunde erhållas från många myndigheter som önskats.	
	
Byråkratiska aspekter utgjorde ett hinder för denna studie. Säkerhetskrav och 
bestämmelser kring utlämning av dokumentationer försvårade insamling av data. Även 
bristfällig dokumentation utgjorde ett hinder, vilket föranlett brist på specifik 
information som kunde varit väsentlig för denna studie.	
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4. Element till MUSk-modellen	
Följande kapitel kommer i enlighet med studiens forskningsfas redogörs framtagning av 
element till MUSk-modellen. I sektion 4.1 redogörs vad som medtagits från intervjuerna 
och sektion 4.2 redogör vad författarnas egna bidrag till denna studie är.	
	

4.1 Intervjuer och dess bidrag till MUSk-modellen	
Denna sektion kommer att redogöra tillvägagångssättet för intervjuerna samt dess 
bidrag till MUSk-modellen. Trovärdighet är en väsentlig faktor, detta för att både 
mottagare och läsare skall uppleva denna studie trovärdig. Noga utvalda frågor samt att 
rätt personer intervjuas är väsentliga aspekter för att erhållen informationen ska vara 
relevant. Detta är något som kommer att diskuteras i detta kapitel.	
	
4.1.1 Förberedelse och genomförande av intervjuer	
För att mottagare och läsare skall uppleva denna studie trovärdig krävs en noga utvald 
grund. Målet med intervjuerna är att skapa en grund till framtagning av element, vilket 
gör valet av intervjuade personer essentiell. Det är av yttersta vikt att säkerställa hur den 
intervjuade personen är kvalificerad, det vill säga ifall personen i fråga har någon 
koppling till organisationer där det behandlade problemet finns.	
	
Myndigheter som kontaktades valdes via det allmänna myndighetsregistret (Det 
allmänna myndighetsregistret, 2016). Första kontakten med de berörda myndigheterna 
skedde via ett förskrivet brev, samma utskick gjordes till samtliga myndigheter. 
Utformning på brevet finns bifogat i appendix A. Syftet var att inleda genom en 
förklaring till varför dem blivit kontaktade samt förklaring på den information som 
eftersöktes. Svarsfrekvensen bland de de statliga myndigheter som detta utskick gjordes 
till var låg, fem av tio svarade.	
	
Nästa steg i processen för insamling utav information gjordes genom att sända ut 
ytterligare ett formulär till de berörda myndigheterna, detta finns bifogat i appendix B. 
Syftet med detta utskick var att erhålla mer specifik och konkret information kring regler 
och bestämmelser för ny programvara, detta för att erhålla en fullständig bild på 
problemet från de människor som direkt kommer att beröras utav en eventuell 
implementation. Följande frågor utför det andra formuläret. Bakgrunden på personen är 
viktig och följande frågor kommer därför att ställas:	
	

● FrN	1.1:	Vad	har	du		för	utbildning?	
● FrN	1.2:	Hur	länge	har	du	jobbat	med	IT?	
● FrN	1.3:	Vilka	andra	områden	har	du	jobbat	inom?	
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Andra aspekter som bör tas hänsyn till är fastställning utav den intervjuade personens 
position, det vill säga information om den intervjuade personens nuvarande befattning. 
För att säkerställa att en person med rätt expertis intervjuas har följande frågor ställts:	
	

● FrN	2.1:	Vad	har	du	för	roll?	
● FrN	2.2:	Vilka	roller	har	du	haft?	
● FrN	2.3:	Har	du	haft	roller	med	ansvar	över	skärmar	och	enheter?	

		
Intervjuerna kommer även att behandla frågor som är systemrelaterade, detta för att 
erhålla information om hur organisationer och myndigheter förhåller sig till ny 
programvara. Krav och bestämmelser kring ny programvara samt hur den är kvalificerad 
att få implementeras på organisationens enheter bör tas i beaktning. Då studiens syfte är 
att erhålla en lämplig metod för statliga myndigheter, ska de eventuella krav som finns 
uppfyllas. Därav har följande frågor formulerats, med förhoppning om att identifiera 
eventuella krav:	
	

● FrN	3.1:	Genomgår	ny	programvara	något	test	innan	installation?	
● FrN	3.2:	Finns	det	några	konkreta	krav	på	ny	programvara?	
● FrN	3.3:	Finns	det	någon	uttalad	budget	gällande	ny	programvara?	
● FrN	3.4:	Är	tidsåtgång	kring	implementation	ny	programvara	viktigt?	

		
	
Dessa frågor ska skapa en klar bild på det behandlade området ur de berörda 
medarbetarnas synvinkel. Ett formulär har sammanställts med de ovanstående frågorna, 
detta går att finna i appendix B. Att som författare påpeka att enbart strömförbrukning 
mätt i kilowatt är väsentligt kan upplevas vara ensidigt och avgränsat. Ambitionen var 
att denna studie skulle ge en korrekt bild där flera aspekter och synvinklar tas i 
konsideration. 	
	
4.1.2 Sammanställning av intervjuer	
Baserat på den mottagna informationen ha en sammanställning utförts och de 
dominerande termerna och ledorden har urskiljts, detta visualiserat i tabell 1. Det vill 
säga ledord som potentiellt skulle kunna utgöra ett element i utvärderingsmodellen är 
inkluderade. Fullständiga svar och  information från samtliga respondenter går att finna 
i appendix D.	
	

	
Tabell 1 - Översikt på utfrågade myndigheter, de som svarat och deras ledord	

Kontaktad myndighet	 Svar på första 
formuläret	

Svar på andra 
formuläret	

Medtagna ledord från 
erhållen data	

Arbetsförmedligen	 ✓	 ✓	 ● Kostnad	
● Plattformsberoende	
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Försäkringskassan	 ✓	 ✓	 ● Kostnad	
● Plattformsberoende	
● Säkerhet	
● Tidsåtgång	

Socialstyrelsen	 ✓	 ✓	 ● Kostnad	
● Tidsåtgång	

Transportstyrelsen	 ✓	 ✓	 ● Kostnad	
● Plattformsberoende	
● Säkerhet	
● Tidsåtgång	

Trafikverket	 ✓	 - 	 - 	

	
Som visualiserat i tabell 1 har de berörda organisationerna liknande åsikter. 
Respondenternas åsikter kring väsentliga element som bör tas i beaktning för en modell 
som skall utvärdera skärmhanteringsmetoder är likartade. Det som kommer att tas med 
till modellen från intervjuerna är elementen kostnad och plattformsberoende. 
Tidsåtgång och säkerhet anses vara oväsentliga för detta område och kommer att 
exkluderas, de behandlade skärmhanteringsmetoderna utgör inga säkerhetshot och 
tidsåtgången är minimal.	
	

4.2 Författarnas bidrag till MUSk	
Då denna studie tar hänsyn till hållbar utveckling är strömförbrukning en aspekt som tas 
i beaktning i den framtagna MUSk-modellen. Detta är en aspekt som inkluderats i den 
framtagna modellen, måttet kan direkt bidra till uppfyllnad av studiens ändamål som är 
att erhålla en mer energisnål skärmhanteringsmetod. Med ett mått likt detta blir det 
även möjligt att särskilja dem baserat på dess strömförbrukning. 	
	
Som tidigare nämn är plattformsberoende en medtagen aspekt från de genomförda 
intervjuerna. Då literaturstudien påvisat att filstorleken på skärmhanteringsmetoden 
skiljer sig åt har även detta inkluderats i MUSk-modellen, tillsammans med 
plattformsberoendet utgör filstorlek elementgruppen implementationssvårighet. Dessa 
element anses tillföra en överskådlig bild vad gäller svårigheterna med berörd 
skärmhanteringsmetod. Element gruppen implementationssvårighet kommer därför 
bestå av filstorlek och plattformsberoende. 	
	
Kostnader är något som enligt intervjuerna ansågs vara väsentlig. Då stora myndigheter 
och organisationer har uppsatta budgettar är detta en högst relevant och behövlig 
aspekt. För ett skapa översiktlig bild på kostnader så kommer elementgruppen 
kostnader att bestå utav  utrustning/licenser samt kompetensutveckling. Anledningen 
till att dessa element utgör elementgruppen kostnader är för att det är de enda 
kostnaderna som kan uppstå vid implementation av mjukvara. Dessa beståndsdelar har 
definierats då dessa anses tillföra den data som behövs för att urskilja 
skärmhanteringsmetoderna.	
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5. MUSk-modellen	
Detta kapitel kommer att presentera samt behandla den utvärderingsmodell som har 
tagits fram, MUSk-modellen. Denna modell står som grund för den bedömning som görs 
utav de olika skärmhanteringsmetoder som valts. Sektion 5.1 ger en överskådlig bild 
över den framtagna MUSk-modellen, sektion 5.2 ger en utförlig förklaring och 
beskrivning på de elementgrupper som inkluderats i modellen. Elementengrupperna är 
som känt; strömförbrukning, implementationssvårighet och kostnader. 	
	

5.1 Översikt av MUSk-modellen	
För att utvärdera de valda skärmhanteringsmetoderna har MUSk-modellen tagits fram, 
visualiserad i tabell 7. MUSk-modellen är resultatet utav denna studie, den kommer att 
tillämpas på de valda skärmhanteringsmetoderna. Denna modell tar hänsyn till 
elementgrupperna implementationssvårighet, strömförbrukning och kostnader. Detta är 
aspekter som utifrån intervjuer och litteraturstudien ansetts vara väsentliga och därav 
inkluderats. 	
	
Elementen har fastställts utifrån intervjuer med personer som ansetts besitta 
kompetensen samt genom litteraturstudie. För att erhålla trovärdighet krävs det att 
personerna och den erhållna fakta har relevant bakgrund och utgör trovärdig källa för 
området, vilket i detta fall är gällande implementationer inom större organisationer. Då 
detta område är tämligen outforskat har även en litteraturstudie stått i grund för vissa 
val av element.	
	
MUSk-modellen skall generera ett utfall. Detta utfall skall stå i grund för en bedömning 
som möjliggör urskiljning av skärmhanteringsmetoderna baserat på dess egenskaper. 
Varje vald skärmhanteringsmetod kommer att utvärderas av MUSk-modellen bestående 
av kriteriegrupperna; implementationssvårighet, strömförbrukning och kostnader, detta 
i enlighet med Figur 4. Utifrån bedömningarna ska skärmhanteringsmetoderna jämföras 
för att se vilken metod som uppfyller målet bäst.	
	

	
Figur	4	-	illustration	av	utvärderingsmodellen	
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Tabell	7	-	MUSk-modell	och	dess	kriterier	

	
	
5.2 Elementgrupper	
Följande sektion kommer ge utförlig förklaring till de valda elementgrupperna; 
strömförbrukning, implementationssvårighet och kostnader. Detta är utfört i 
sektionerna 5.2.1-5.2.3. Kriterierna inom elementgrupperna sattes upp efter de 
egenskaper som var kvantifierbara hos de valda skärmhanteringsmetoderna. 	
	
5.2.1 Strömförbrukning	
Strömförbrukningen kommer att jämföras genom analys av datorskärmarnas effekt 
vilket beskriver energiomvandlingen per tidsenhet. I denna sektion klargörs vad en 
optimal effekt bör ligga på för de valda skärmhanteringsmetoderna. Detta då målet är att 
kunna optimera strömförbrukningen då en dator inte används.	

5.2.1.1	Datorskärmens	effekt	i	önskat	läge	
Effekt mäts i SI-enheten Watt och är enligt definition; mängden energi som omvandlas 
per tidsenhet. En skärmhanteringsmetod i  viloläge har idag en förbrukning på cirka 1-
3% av den totala effekten i aktivt läge. Därav kommer alla skärmhanteringsmetoder med 
en effekt över 3% kommer därav att betraktas som dåliga, mellan 1-3% som mindre bra 
och de underskrider detta betraktas som bra.  
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Tabell	2	-	Bedömningsmall	för	kriteriet	“effekt”	

Klassificering:	 Effekt 	
( % av aktivt 
läge):	

Förklaring:	

bra	 ≤ 1 %	 För att en skärm ska anses vara bra bör den 
vara bättre än den nuvarande effekten.	

mindre bra	 ≤ 3 %	 En skärmhanteringsmetod som sätter skärmen 
i ett läge med effekt inom detta spann är rimlig, 
men inte optimalt.	

dålig	 > 3 %	 Om en skärm har en högre effekt än detta i 
viloläget, anses skärmhanteringsmetoden vara 
dålig.	

	
	
5.2.2 Implementationssvårighet	
Implementationssvårighet är en av de faktorer som kommer att granskas under 
evalueringen av skärmhanteringsmetoderna. Syftet är att erhålla ett mått som 
visualiserar svårighetsgraden hos de berörda skärmhanteringsmetoderna. 	

5.2.2.1	Filstorlek	
Storlek för en skärmhanteringsmetod är essentiellt då dessa skärmhanteringsmetoder 
ska implementeras på alla datorer. Kriterier kring hur stor en skärmhanteringsmetod får 
vara sätts utifrån storleken på dagens system. Windows Power Management som är det 
som används hos de berörda organisationerna och finns för installerat, det upptar inget 
extra utrymme. Följande begränsningar är därav satta utifrån de andra valda 
skärmhanteringsmetodernas storlek. 	
	

Tabell	3	-	bedömningsmall	för	kriteriet	“filstorlek”	

Klassificering: 	 Storlek:	 Förklaring:	

bra	 < 1 kB	 Denna storlek anses vara det optimala då dagens 
system inte kräver mer lagringsutrymme.	

mindre bra	 ≤ 252 kB	 Detta kan anses vara rimligt för en implementation 
enligt den genomsnittliga storleken på de valda 
skärmhanteringsmetoderna för studien.	

dålig	 > 252 kB	 En implementation av denna storlek är större än 
den genomsnittliga storleken för de två valda 
skärmhanteringsmetoderna och är då inte alls 
optimal i storlek.	
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4.2.2.2	Plattformsberoende	
En implementation som är plattformsoberoende, även kallat “multiplattform” (PC 
Magazine Encyclopedia, 2016) underlättar implementationen för organisationer med 
olika operativsystem. Det skulle annars kräva att man “porterar” (PC Magazine 
Encyclopedia, 2016) applikationen för att klara av ett annat operativsystem, vilket 
innebär ytterligare komplikationer. Det framgick av utförda intervjuer att detta är en 
aspekt som bör tas i beaktning, huruvida den är kompatibel med organisationernas 
enheter eller ej.	
	

Tabell	4	-	bedömningsmall	för	kriteriet	“plattformsberoende”	

Klassificering:	 Plattformsberoende:	 Förklaring:	

bra	 oberoende	 En skärmhanteringsmetod som har en 
plattformsoberoende lösning gör 
implementationen smidigare i en större 
skala.	

dålig	 beroende	 En plattformsberoende lösning för en 
skärmhanteringsmetod begränsar 
användningsområdet.	
	

5.2.3 Kostnader	
En vald skärmhanteringsmetod kan beroende på omfattning variera kostnadsmässigt. 
Om en organisation skall genomföra en förändring gällande dess system är kostnad en 
väsentlig aspekt att ta hänsyn till. En implementation av en skärmhanteringsmetoden 
kan kräva konsulter som tar en kostnad, samtidigt som programvaran kan kosta på 
grund av dess licens. Då organisationer har utsatta budgetar för diverse projekt ansågs 
detta vara väsentligt.	

5.2.3.1	Utrustning	och	licenser	
En faktor till stora kostnader kan vara de licenser som behövs för att installera lösningar 
och skärmhanteringsmetoder. Licenser för att utveckla egna verktyg kan också kosta en 
del, därav är detta något som bör ses över.	
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Tabell	5	-	bedömningsmall	för	kriteriet	“utrustning	och	licenser”	

Klassificering:	 Kostnad:	 Förklaring:	

bra	 < 10 SEK	 En skärmhanteringsmetod som egentligen inte kräver en 
applikation ska implementeras och bör därav inte kosta, 
möjligtvis en licens för ett flertal enheter.	

dålig	 ≥ 10 SEK	 Att en implementation av en  skärmhanteringsmetod ska 
kosta någonting är orimligt, därav denna minimala gräns.	

	

5.2.3.2	Kompetens	utveckling	
Att de berörda statliga myndigheterna skall installera en eventuell förändring kommer 
kräva kompetent personal, eventuellt konsulter. Enligt IDG (PC för Alla, 2008) ligger 
kostnaden för en IT-drifttekniker på 375 SEK per timme hos IT-Hantverkarna som är ett 
välkänt konsultbolag (IT-Hantverkarna, 2016). Att installera en skärmhanteringsmetod 
bör inte vara några svårigheter, ett antagande har gjorts om att 4 datorer bör bli klar på 
en timme.	
	

Tabell	6	-	Bedömningsmall	för	kriteriet	“kompetens”	

Klassificering:	 Kostnad 	
(per 4 datorer):	

Förklaring:	

bra	 < 300 SEK	 Konsulter som tar mindre betalt än 300 SEK i 
timmen anses vara billiga. Det är 20% billigare än 
det IT-hantverkarna erbjuder.	

mindre bra	 ≤ 375 SEK	 En drifttekniker som tar mindre betalt än IT-
hantverkarna anses vara rimligt betald.	

dålig	 > 375 SEK	 Ett konsultbolag som kräver mer än vad IT-
hantverkarna tar, anses vara överbetalda.	
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6. Tillämpning och utvärdering av MUSk-modellen	
Detta kapitel täcker den utförande fasen av arbetet. Här beskrivs tillvägagångssättet som 
använts för val av skärmhanteringsmetoder. Därefter utvärderas 
skärmhanteringsmetoderna genom att tillämpa MUSk-modellen. Utvärderingen ska utse 
den skärmhanteringsmetod som enligt MUSk-modellen anses vara optimal. Även 
MUSk-modellen utvärderas för att verifiera dess relevans för stora organisationer.	
	

6.1 Val av skärmhanteringsmetoder	
Det finns idag ett fåtal skärmhanteringsmetoder som försätter en datorskärm i viloläge. 
Anledningen till detta är att dagens system tillhandahåller fåtal funktioner för detta 
ändamål. De skärmhanteringsmetoder som finns tillgängliga för att försätta en 
datorskärm i viloläge använder sig alla utav snarlika systemanrop. Ett systemanrop 
kallar på funktioner som bara systemets innersta kärna kan komma åt (Free Software 
Foundation Inc, 2016)	
	
De skärmhanteringsmetoder som denna studie behandlar har hittats via sökningar på 
den internetbaserade sökmotorn Google. Som tidigare nämnt finns det få 
skärmhanteringsmetoder tillgängliga, detta då området är tämligen outforskat. 
Sökningarna som utförts har givit många träffar på diverse forum där detta område 
diskuterats. Slutsatserna är alla nästintill likadana, alla hänvisar till liknande 
systemanrop baserat på vilket operativsystem det gäller. Skärmhanteringsmetoderna 
valdes baserat på omdömen och feedback i de olika forumen som undersöktes samt att 
de ansågs vara lämpliga för studiens syfte. Tekniskt avgränsade diskussionsforum som 
Stack Overflow har givit tips som indirekt stått i grund för val av 
skärmhanteringsmetoder (Stack Exchange, 2016). Med hjälp av dessa forum hittades 
information med bra omdömen att läsa vidare om. Även GitHub, ett webbhotell där 
utvecklare kan dela öppen källkod, har varit till stor hjälp vid val av 
skärmhanteringsmetoder samt möjliga lösningar (GitHub, 2016).	
	
De skärmhanteringsmetoder som valts för denna studie är “Turn Off LCD” och “Monitor 
Off Utility”, metoder anpassade för operativsystemet Windows. Intervjuerna med de 
statliga myndigheterna visar att majoriteten av dem använder sig utav operativsystemet 
Windows. Detta operativsystem tillgodoser användaren med Windows egna Power 
Management system. Även detta system kommer i denna studie att evalueras och 
användas som utgångspunkt för de andra valda skärmhanteringsmetoderna.	
	

	
6.2 Tillämpning av MUSk-modellen 	
Evalueringsprocessen utförs för att se vilka kriterier diverse skärmhanteringsmetod 
uppfyller samt i vilken mån den uppfyller dessa kriterier. Detta är den centrala delen i 
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utförandefasen då detta arbete huvudsakligen ska evaluera skärmhanteringsmetoder. 
Följande sektion kommer att beskriva skärmhanteringsmetodernas utfall inom 
kriteriegrupperna. Först evaluerades strömförbrukningen, detta genom att 
datorskärmarna försattes i tillståndet viloläge. En verifiering gjordes för att säkerställa 
att de berörda skärmhanteringsmetoderna försatte datorskärmen i viloläge. Tabell 8 
visar hur dessa skärmhanteringsmetoder uppfyllde kriteriet, och att de i detta fall 
resulterade i mindre bra för samtliga. 	
	
Nästa steg var att evaluera implementationssvårigheten för de behandlade 
skärmhanteringsmetoderna. Detta delades upp i två faser där det ena utgjorde mätning 
av storleken på applikationen och det andra var ett test på applikationens 
plattformsberoende. I tabell 10 ser man att storlekarna på skärmhanteringsmetoderna 
varierade. Plattformsberoendet visade sig däremot vara dåligt för samtliga.	
	
Slutfasen i evalueringen var att se över kostnader för de behandlade 
skärmhanteringsmetoderna. Utrustning och licenser var den ena faktorn och den andra 
var kompetens som krävdes för installation. Utfallet är visualiserat i tabell 9, nämnvärt 
är att kostnad för utrustning och licenser för de behandlade skärmhanteringsmetoderna 
är obefintlig.	

	

Tabell	8	-	Översikt	av	utvärderingskriteriet	“Strömförbrukning”	
	

Tabell	9	-	Översikt	av	utvärderingskriteriet	“implementationssvårighet”	

Tabell	10	-	Översikt	av	utvärderingskriteriet	“kostnader”	
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6.3 Utvärdering av de evaluerade skärmhanteringsmetoderna	
Skärmhanteringsmetoden inom Windows Power Management gav enligt 
utvärderingsmodellen bäst resultat. Detta behöver dock inte tyda på att det är den mest 
optimala skärmhanteringsmetoden. Denna evaluering är fulltäckande i den bemärkelse 
att den tagit hänsyn till de påpekade bedömningskriterierna. Men det finns andra 
aspekter att ta hänsyn till, som inte går att kvantifiera, exempelvis användarvänlighet. 	
	
TOL fick inte lika bra resultat som föregående skärmhanteringsmetod, Windows Power 
Management. Denna skärmhanteringsmetod erhöll mindre bra bedömning gällande 
kriteriet “Storlek”. TOL tar upp ett lagringsutrymme på 85 kB, vilket inte bedömdes vara 
för stort baserat på andra skärmhanteringsmetoder, därav fick den bedömningen 
“mindre bra” inom detta kriterium. Även denna skärmhanteringsmetod är 
plattformsberoende, den fick därav dåligt. TOL kommer att kräva ny installation, det 
kommer alltså att krävas kompetens i form av kunnig personal för att genomföra detta, 
vilket resulterar i en kostnad.	
	
Skärmhanteringsmetoden MOU var minst tillfredställande vad gäller de behandlade 
kriterierna. Storleken på applikationen överskred de gränser som ansågs vara optimala. 
Skärmhanteringsmetoden tog dessutom upp ett utrymme som ansågs vara onödigt för 
dess ändamål. Även här var skärmhanteringsmetoden plattformsberoende och därmed 
dålig inom aspekten plattformsberoende. Kostnaden för licensen var obefintlig, däremot 
kostar kompetens för installation utav denna applikation. Där av fick den precis som 
TOL en mindre bra bedömning.	
	
6.4 Utvärdering av MUSk-modellen	
Denna sektion behandlar den erhållna responsen till den framtagna MUSk-modellen. 
Respondenterna som tidigare svarat på de utskickade formulären fick i detta stadie ge 
återkoppling till den framtagna MUSk-modellen. Detta för att säkerställa hur 
utvärderingskriteriet applicerbarhet, som återfinns i sektion 3.3.3, har uppfyllts. 
Uppfyllnaden för utvärderingskriteriet skall genom återkoppling med respondenterna 
kontrolleras. Detta genomförs genom att berörd respondenten får MUSk-modellen 
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presenterad för sig, även resultat från den utförda tillämpningen visades för att sedan 
samla in deras åsikter samt huruvida de anser att den är applicerbar. Frågorna ställdes 
genom utskick av epost och genom telefonsamtal.	
	
Den generella bedömningen som erhölls var att den utformade utvärderingsmodellen 
utgjorde en grundlig bas för de kvantifierbara egenskaperna hos 
skärmhanteringsmetoderna. Respondenterna höll med om att de kriterier som ingår 
utgör en bas för de mest väsentliga aspekterna. Det påpekades däremot att en 
organisation kan ha specifika krav och kan förhålla sig annorlunda gentemot andra. 
Användarvänlighet, flexibilitet och dess föränderlighet påpekades, aspekter som inte går 
att kvantifiera på samma vis som de kriterier som i nuläget är inkluderade i modellen. 
En annan faktor som påpekades var bristande förhållning till  säkerhet, detta var något 
som aktivt valdes att exkluderas då skärmhanteringsmetoderna minimala funktioner 
inte anses utgöra ett hot.	
	
Att applicera MUSk-modellen kommer fortfarande kräva att den berörda organisationen 
eller myndigheten utför interna procedurer för att säkerställa uppfyllanden av dess 
interna kriterier. Det vill säga att det kommer utföras ytterligare och mer omständliga 
tester och kontroller. Därav kan detta anses vara en bra modell för att vid ett tidigt skede 
avgöra hur den kan lämpa sig eller ej, för att sedan genomgå mer specifika tester. MUSk-
modellen anses vara en grundlig bas för utvärdering. Den är väl applicerbar men utgör 
inte den fullständiga utvärdering som de berörda organisationerna anser vara 
nödvändig. Av responsen att tyda begär de en mer fullständiga analys där 
organisationsspecifika element tas i beaktning. 	
	

6.5 Resultat från tillämpning av MUSk-modellen	
I denna sektion presenteras de valda skärmhanteringsmetoderna som utgör ett resultat 
från val av existerande skärmhanteringsmetoder. Resultatet av MUSk-modellen 
applicerad på de valda skärmhanteringsmetoderna presenteras i tabell 11. Tabellen visar 
utfallet av utvärderingen på de behandlade skärmhanteringsmetoderna i en mer 
överskådlig vy.	
	
Valda	skärmhanteringsmetoder:	

● Windows	Power	Management	
● Turn	Off	LCD	
● Monitor	Off	Utility	

Utvärdering	av	de	behandlade	skärmhanteringsmetoderna:	
Tabell	11	-	Sammanställd	utvärdering	av	skärmhanteringsmetoder	
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7. Analys	
Analysen kommer att behandla de två områden som är av högst relevans för denna 
forskningsstudie. Dessa två är (1) MUSk-modellen och (2) de valda 
skärmhanteringsmetoderna. I enlighet med MUSk-modellen har denna studie tagit 
hänsyn till de kvantifierbara egenskaperna för skärmhanteringsmetoder.	
	

7.1 MUSk-modellen	
Det behandlade området är relativt outforskat och har därav föranlett ett framtagandet 
av en utvärderingsmodell, MUSk-modellen. Detta gjordes med hjälp intervjuer som en 
typ av judgement sampling metod. Dessa intervjuer stod som underlag till de uppställda 
elementen inom MUSk-modellen. Metoden för framtagandet ansågs vara den mest 
passande med tanke på att respondenterna var de som hanterar implementationer hos 
de behandlade myndigheterna. Framtagandet har genererat en generaliserad 
utvärderingsmodell som kan anpassas för olika organisationer, då de framtagna 
elementen inte är specifika för en organisation. Den negativa effekten av detta har varit 
att respondenten inte alltid har haft den kompetens som krävts för att svara på frågorna. 
Svaren på de ställda frågorna visar tendens på koppling till respondentens organisation, 
vilket inte ger en generell bild. Respondenterna som har svarat valdes utefter ett 
bekvämlighetsurval då tillgänglighet stått i grund. 	
	
Den sammanställda MUSk-modellen är presenterad i kapitel 5. Den innehåller alla 
framtagna element som tagits fram med tidigare beskriven urvalsmetod och är anpassad 
för att utvärdera skärmhanteringsmetoder för större organisationer. Som tidigare nämnt 
består denna utvärderingsmodell endast utav kvantifierbara element och aspekter som 
till exempel användarvänlighet har exkluderats då dessa är svårare att mäta (Forsberg 
and Stenmark, 2014). För en mer fullständig utvärdering bör även icke-kvantifierbara 
kriterier tas hänsyn till, vilket MUSk-modellen brister.	
	
Den framtagna utvärderingsmodellen har undersökts och recenserats utav de 
respondenter som i framtagandets första skede ingick i intervjuerna. Den mottog bra 
omdömen för dess enkelhet, men det påpekas även att man inom stora organisationer 
har större och mer omfattande tester och utvärderingar. Det vill säga att denna 
utvärdering är inte heltäckande nog för att stå i grund för beslut om huruvida den är 
applicerbar eller inte. Däremot ger det en överskådlig bild som kan användas av samtliga 
organisationer för att säkerställa att de grundliga kraven är satisfierade. En 
utvärderingsmodellen som mycket väl kan användas för att filtrera 
skärmhanteringsmetoder för en eventuell vidare utvärdering av berörd organisation. 	
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Det finns idag studier och olika standard kring utvärderingsmodeller gällande 
mjukvaruimplementationer. En modell framtagen av Software Sustainability Institute 
(Jackson et al., 2011) visar hur omfattande dessa är, de tar alla möjliga element i 
beaktning. För denna studie har dessa filtrerats, endast de element som enligt intervjuer 
och studier ansetts vara väsentliga har inkluderats. MUSk-modellen är inte avsedd för all 
mjukvaruimplementation utan endast för utvärdering av skärmhanteringsmetoder. 
Detta resonemang kan även användas för att hävda att organisationer inte behöver mer 
utförliga analyser och utvärderingar än vad denna modell tillhandahåller, speciellt för 
skärmhanteringsmetoder.	
	

7.2 Skärmhanteringsmetoder	
Metoden för val av skärmhanteringsmetoder bestod av sökande via internetbaserade 
sökmotorer. Denna metod användes för att hitta skärmhanteringsmetoder och ansågs 
vara den mest effektiva med anseende till lättillgänglighet. Sökningar i databaser ger ofta 
överflödig information och inga direkta lösningar.	
	
Tabell 11 i sektion 6.5 visar den sammanställda utvärderingen av de valda 
skärmhanteringsmetoderna. Resultatet som har presenterats ger läsaren en lättläst och 
överskådlig bild, den visar respektive skärmhanteringsmetods utfall gällande de olika 
elementen. Detta möjliggör att visuellt kunna urskilja den mest optimala 
skärmhanteringsmetoden, vilket i detta fall anses var Windows egna Power Management 
system. Som tidigare påpekat är detta baserat på kvantifierbara egenskaper. Om icke 
kvantifierbara aspekter tas i beaktning kan utfallet mycket väl skilja sig. Det vill säga att 
om man tar hänsyn till exempelvis användarvänlighet kan utfallet tendera att bli för 
specifikt för organisationen. En fördel för de andra två skärmhanteringsmetoderna TOL 
och MOU är att de kan användas och utvecklas mer fritt gentemot Windows Power 
Management system, dessa applikationer är mer modifierbara. Det är något som hade 
varit fördel för dem i resultatet om denna aspekter hade tagits i beaktning. Det är även 
en anledningen till att de sistnämnda metoderna ger mindre bra utfall.	
	
Resultatet av de evaluerade skärmhanteringsmetoderna gav att Windows Power 
Management var den mest lämpliga. Denna studie ger underlag för att Windows Power 
Management är den mest optimala skärmhanteringsmetoden för större organisationer 
vad gäller de behandlade metoderna. Studien visar även att optimering av en mekanism 
lik denna, genom mjukvara, inte kan generera någon större besparing av 
strömförbrukning. Detta resultat kan istället vara grund för att andra aspekter bör ses 
över, det vill säga att mjukvara inte är väsentligt att se över om strömbesparing är 
ändamålet.	
	
	
Det erhållna resultatet kan mycket väl stå i grund för vidare forskning kring detta 
område. Som nämnt går det via mjukvara inte att erhålla den mest optimala besparingen 
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vad gäller strömförbrukning. Detta då skärmhanteringsmetoderna är beroende av 
hårdvara och operativsystem. Systemfunktioner är vad som idag står i grund för de 
tillstånd en datorskärm kan försättas i. För att uppnå förändring bör hårdvara ses över 
och rekonstrueras. Som påpekat i denna studie drar även tillståndet “avstängd” energi, 
förutsatt att den inte stängts av via en intern AC-switch eller strömbrytare. Dock är 
förändring på uppgång, Philips har börjat installera smarta noll-strömbrytare för att 
bidra till en hållbar utveckling (Philips, 2016). Detta gör att det vid avstängning innebär 
en nullifierad strömförbrukning. Möjlig aspekt för just ändamålet strömbesparing kan 
vara att se över tiden organisationer tillåter en datorskärm att infinna sig i inaktivitet 
innan den försätts i tillståndet viloläge.	
	

7.3 Validitetshot	
Validitetshot för MUSk-modellen kan uppstå i det skede då respondenter intervjuas. De 
kan mycket väl sakna den bakgrund som krävs för att ge ett legitimt svar. Deras svar kan 
även vara grundade på egna observationer och inte fakta, vilket kan innebära 
otillförlitliga svar. Dessa potentiellt otillförlitliga svar som sedan står i grund för MUSk-
modellen kan göra den partisk och illegitim. I denna studie har detta behandlats genom 
att inkludera respondenter från olika organisationer för att erhålla en bred bild av det 
behandlade ämnet.	
	
De valda skärmhanteringsmetoder har hittats via information från olika 
diskussionsforum, det går därav att kritisera pålitligheten för dessa. Det går inte att 
kontrollera eller validera att det är legitima utgivare som givit dessa upplysningar. De 
hemsidor som publicerat dessa skärmhanteringsmetoder är också ett hot mot validiteten 
av denna studie. Detta då det inte går att försäkra sig om att all information kring den 
utgivna metoden för skärmhantering är korrekt. De publicerade metoderna skulle 
mycket väl kunna innehålla skadlig kod som inte går att upptäcka. För att minimera 
risken för dessa hot har flertal utgivare och diskussionsforum tagits i beaktning, det har 
skett en kontinuerlig källkritisk förhållning mot publikationssidorna av 
skärmhanteringsmetoderna. Återigen är detta ett outforskat område, därav denna 
potentiella brist i validitet.	
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8. Slutsatser och diskussion	
Majoriteten av dagens myndigheter och organisationer använder sig utav 
operativsystemet Windows och dess tillhörande skärmhanteringssystem Windows 
Power Management. För att kunna utvärdera valda skärmhanteringsmetoder 
framställdes och utvärderades MUSk-modellen. Detta är studiens resultat och utgörs 
utav kriteriegrupperna; strömförbrukning, implementationssvårighet och kostnader som 
alla är grundade på valid data som därmed uppfyller studiens mål. Framställningen av 
MUSk-modellen gjordes utefter insamlad data hos berörda myndigheter och dess 
respondenter samt genom en litteraturstudie vilket tillför legitimitet. I och med denna 
framtagning har även frågeställningen besvarats, det är möjligt att utveckla en en modell 
för att utvärdera skärmhanteringsmetoder. MUSk-modellen tillämpades på valda 
skärmhanteringsmetoder för att urskilja den mest optimala och uppfyller därmed syftet 
med denna studie. Det visade sig att skärmars strömförbrukningen inte är möjlig att 
minska mer än den nuvarande förbrukningen. Detta på grund utav dess 
hårdvarukonstruktion. I detta kapitel dras slutsatser om det erhållna resultatet av de 
skärmhanteringsmetoderna som utvärderats samt MUSk-modellen som har tagits fram. 
Studiens verkan på hållbar utveckling sammanfattas även kring det som analyserats.	
	

8.1 Diskussion	
Efter tillämpning av den framtagna MUSk-modellen  visar det sig att Windows Power 
Management är den mest optimala skärmhanteringsmetoden. Orsaken diskuteras vara 
på grund utav att enbart kvantifierbara element har inkluderats i MUSk-modellen. Om 
icke kvantifierbara element inkluderas, som till exempel utvecklingsmöjligheter blir 
detta i fördel för de andra behandlade skärmhanteringsmetoderna. Detta kan mycket väl 
påverka utfallet av tillämpningen. Potentiella validitetshot har diskuterats. Även 
diskussion kring hur studien har arbetat mot att eliminera dessa har först. Genom att 
verifiera de använda källorna och dels genom att de intervjuade respondenterna har fått 
svara på utförliga frågor som såväl dess bakgrund samt dess innehavande positioner. 
Slutsatsen är att MUSk-modellen har tagits fram och utgör en grundlig modell där 
organisationsspecifika aspekter inte har inkluderats.  Studien lyckas därmed besvara 
frågeställningen med denna framtagning.	
	 	

8.1 Studiens bidrag till fortsatt relaterat arbete	
Denna studie tillhandahåller en utvärderingsmodell för det behandlade området. MUSk-
modellen kan användas av större organisationer  i syfte att utveckla den och inkludera 
flera element. Även specifika element för den berörda organisationen kan inkluderas. En 
utvidgad MUSk-modell kan användas i större sammanhang, det vill säga den kan 
användas för att utvärdera mjukvara i datorsystem vars syfte är att optimera 
strömförbrukningen.	
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Studien indikerar på att om man vill minska strömförbrukningen vid inaktivitet på 
datorskärmar, är tillvägagångssättet via en mjukvaruimplementation inte möjligt. Som 
fastställt enligt resultatet av utvärderingen bör vidare studier inte fokusera på 
mjukvaruimplementationer enbart för datorskärmar. Det bör antingen ses över i större 
sammanhang eller ur en hårdvaruaspekt. För vidare forskning bör även icke 
kvantifierbara aspekter som användarvänlighet inkluderas för att skapa en heltäckande 
utvärderingsmodell.	
	

8.2 Etiska och samhälleliga aspekter	
Som tidigare nämnt kan en potentiell optimering gällande strömförbrukning vara att se 
över hårdvara, det är inte möjligt att uppnå samma effekt via mjukvara. Endast 
antaganden kan göras, men det bör vara möjligt att via hårdvara skapa lösningar som 
optimerar strömförbrukningen, exempelvis genom smarta grenuttag och dylikt. Detta 
skulle dock kunna resultera i rebound effekter (Nässen, 2010), för att skapa dessa 
fristående hårdvarulösningar krävs resurser som i många fall kan generera andra 
negativa effekter på miljön.	
	
För att förhindra rebound effekter i form av utrustning och dylikt som krävs för att 
exempelvis skapa smarta grenuttag kan man istället se över avstängningsknappen på 
datorskärmar. Man skulle även kunna se över kontakterna i väggarna, potentiellt initiera 
avstängning som dessutom skulle kunna kontrolleras via en applikation eller liknande. 
Effekterna av ett sådant projekt är för stort för att analysera i denna studie då det inte 
enbart skulle påverka datorskärmar utan även alla möjliga apparater som kräver ström. 	
	
Men att se över avstängningsknappen skulle vara en lösning, något som Philips redan 
börjat med. Man har med hållbar utveckling som utgångspunkt skapat 
avstängningsknapp som nullifierar strömmen. Detta är något man bör föra vidare och 
införa som standard. Inte bara för ekonomisk vinning, utan även för hållbar utveckling.	
	
Denna forskning bidrar till samhället genom dess uppmärksammande utav de 
potentiella besparingar som kan göras vid optimering av skärmhantering. Den bidrar till 
hållbar utveckling genom de smarta lösningarna som minskar resursanvändandet. En 
utvärderingsmodell likt den framtagna kan bidra genom att framtida 
skärmhanteringsmetoder tvingas förhålla sig till de aspekter som inkluderats och gynnar 
den hållbara utvecklingen.	
	
	
	 	



	

	 37	

	
8.3 Slutord	
Dagens organisationer är många och en stor majoritet använder sig utav datorskärmar 
som hjälpmedel. Dessa förbrukar stora mängder ström, även i viloläge. 
Skärmhanteringsmetoder via mjukvara har setts över och med hjälp utav en framtagen 
utvärderingsmodell konstaterats inte vara optimala. Hårdvarulösning är en möjlig utväg, 
alternativt att vid tillverkning se över konstruktion på dagens datorskärmar. Att området 
är väsentligt och att detta bör ses över råder det ingen tvekan om. Bara de fem statliga 
myndigheter som bidragit med information till denna studie har ett antal datorskärmar 
som i viloläge drar en nämnvärd mängd, då har bara datorskärmen tagit i beaktning. Då 
staten inför förpliktelser och reglementen gällande hållbar utveckling är vidare forskning 
inom detta ett utmärkt sätt för organisationer att förhålla sig till det. 	
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Appendix A	
Detta	appendix	består	utav	mallen	på	utskicket	av	den	första	kontakten	med	de	berörda	
myndigheterna.	Innehåller	kort	introduktion	om	kontaktaren	samt	anledningen	till	denna	
kontakt,	varför	de	blivit	kontaktad	samt	vilken	information	som	efterfrågas.	
	
	
	
Rasti	Faradj	
Simon	Habthu	
Kungliga	tekniska	högsklan	-	ICT	kista	
Stockholm	
	
	
Till	XXXX	
	
Vi	är	två	studenter	som	just	nu	håller	på	med	ett	examensarbete	på	KTH.	Ett	examens	arbete	
inom	IT	med	fokus	på	hållbar	utveckling.	Tanken	är	att	undersöka	statliga	myndigheter	samt	hur	
dess	energi	förbrukning	ser	ut,	samt	hur	den	kan	optimeras.	

	

Det	som	skall	göras	är	en	undersökning	på	huruvida	en	IT	lösning	kan	bidra	till	att	man	sparar	
energi,	detta	genom	ett	eventuellt	program	som	skall	att	stänga	av	dator	skärmar	då	de	ej	
används.	

	

För	denna	studie	vill	vi	veta	hur	många	datorskärmar	ni	har	inom	eran	organisation,	vilken	
information	har	ni	att	delge?	Det	kan	vara	antal	datorer,	"skärmar",	som	ni	har	på	ett	bygge,	en	
stad,	eller	hela	landet.	Vad	är	det	för	märken,	Asus,	Dell,	HP	eller	kanske	en	blandning.	Och	om	

ni	har	någon	rutin	för	skärmar,	skärmsläckare,	viloläge	eller	liknande?	
	

Detta	samarbete	kommer	tydliggöras	i	publikationen.	All	hjälp	är	välkommen.	
	
Med	vänliga	hälsningar:	

Rasti	Faradj,	rastif@kth.se.	
Simon	Habtu,	shabtu@kth.se.	
Studenter	inom	informationsteknologi	på	KTH.	

	
	
	 	



	

	 45	

	
	
	

Appendix B	
Detta	appendix	består	utav	det	formulär	med	frågor	som	skickades	till	den	ansvarige	kontakt	
personen	hos	respektive	myndighet.	Varför	just	dessa	frågor	har	tagits	med	är	specificerat	i	
sektion	3.1,	förberedelse		av	intervju,	vilket	är	för	att	skapa	en	valid	grund.	Det	utskickade	
formuläret	såg	ut	som	följande:	
	
	
	
Hej	XXX	XXX,	
	
Tack	för	ditt	snabba	svar,	det	uppskattas!	Om	möjligt	skulle	vi	vilja	ha	svar	på	följande	frågor,	
detta	för	att	få	en	mer	utförlig	bild	kring	dig	som	ansvarig	samt	lite	frågor	kring	eran	
verksamhet.	
	

● Fråga	1:	Vad	har	du		för	utbildning?	
	

● Fråga	2:	Hur	länge	har	du	jobbat	med	IT?	
	

● Fråga	3:	Vilka	andra	områden	har	du	jobbat	inom?	
	

● Fråga	4:	Vad	har	du	för	roll?	
	

● Fråga	5:	Vilka	roller	har	du	haft?	
	

● Fråga	6:	Har	du	haft	roller	med	ansvar	över	skärmar	och	enheter?	
	

● Fråga	7:	Genomgår	ny	programvara	något	test	innan	installation?	
	

● Fråga	8:	Finns	det	några	konkreta	krav	på	ny	programvara?	
	

● Fråga	9:	Finns	det	någon	uttalad	budget	gällande	ny	programvara?	
	

● Fråga	10:	Är	tidsåtgång	kring	implementation	ny	programvara	viktigt?	
	
	
Tack	på	förhand,	med	vänliga	hälsningar	
Rasti	faradj,	
Simon	Habtu,	
Studenter	inom	informationsteknologi	på	KTH.	
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Appendix C	
Följande	appendix	består	utav	en	tabell	på	datan	som	har	erhållits	från	det	första	utskick	som	
gjordes	till	de	berörda	statliga	myndigheterna.	För	att	se	utskicket,	se	appendix	A.	
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Appendix D	
Följande	appendix	består	utav	de	svar	som	mottagits	från	de	utförda	intervjuerna	som	gjorts.	
Enkäten	som	skickats	för	att	erhålla	dessa	är	bifogat	i	appendix	B.		
	

1. Svar från Arbetsförmedlingen	
	
Hej,	
Tack	för	ditt	tidigare	svar	med	information,	det	uppskattas!	Om	möjligt	skulle	vi	även	vilja	ha	svar	på	följande	
frågor,	detta	för	att	få	en	mer	utförlig	bild	kring	dig	eran	verksamhet	(Svara	så	gott	du	kan,	tomma	luckor	är	inte	
ödestigert).	
		
Fråga	1:	Vad	har	du		för	utbildning?	
Jag	har	en	pedagogisk	utbildning	på	högskolenivå	samt	kurser	i	företagsekonomi,	organisation	och	utveckling	bla.	
Sedan	har	jag	diverse	kurser	inom	IT-området	för	länge	sedan	
		
Fråga	2:	Hur	länge	har	du	jobbat	med	IT?		
Jag	har	jobbat	med	IT	på	Heltid	sedan	1989	och	dessförinnan	som	en	viss	del	i	mina	andra	jobb.	
		
Fråga	3:	Vilka	andra	områden	har	du	jobbat	inom?	
Som	Arbetskonsulent,	Arbetsförmedlare,	Rehabiliteringskonsult	och	tidigare	inom	Fritidsgårdsverksamhet	
		
Fråga	4:	Vad	har	du	för	roll?	
Just	nu	är	jag	förvaltare	av	Tele	och	Datakom-avtalet	för	Arbetsförmedlingen	
		
Fråga	5:	Vilka	roller	har	du	haft?	
Tidigare	Roller:	Kundstödschef.	Bitr	Driftschef,	IT-strateg,	Projektledare,	Funktionsansvarig	för	teknisk	
användarutrustning.	
		
Fråga	6:	Har	du	haft	roller	med	ansvar	över	skärmar	och	enheter?	
Ja	som	Funktionsansvarig	under	8	år.	
		
Fråga	7:	Genomgår	ny	programvara	något	test	innan	installation?	
Detta	är	inte	min	sida	egentligen	men	Ja	alla	programvaror	certifieras/testas	internt	i	våra	testmiljöer	innan	
godkännande	för	produktionsmiljö.	
		
Fråga	8:	Finns	det	några	konkreta	krav	på	ny	programvara?	
Frågan	går	inte	att	besvara	på	en	mer	detaljerad	nivå,	men	generellt	ska	alla	programvaror	gå	igenom	vår	
certifieringsprocess	och	inga	programvaror	kan	installeras	på	våra	klienter	utan	att	distribueras	via	utskick	av	paket	
som	vi	själva	paketerar.	
		
Fråga	9:	Finns	det	någon	uttalad	budget	gällande	ny	programvara?	
Eftersom	IT-avdelningen	servar	hela	Arbetsförmedlingen	så	finns		det	spridda	budgetar	i	organisationens	olika	
grenar	som	hanterar	specialprogramvaror	medan	för	plattformarna	såsom	OS,	Kontirspaket	osv	finns	central	
budget	som	ska	täcka	allt	från	klientprogramvara	till	klientinstallerad	programvara.	
		
Fråga	10:	Är	tidsåtgång	kring	implementation	av	ny	programvara	viktigt?	
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Visst	finns	det	alltid	önskemål	om	korta	leveranstider	samtidigt	som	den	interna	processen	från	val	av	programvara	
till	att	den	är	certifierad,	paketerad,	testad	och	sedan	distribuerad	kan	bli	relativt	lång.	
		
Hoppas	det	kan	bidra	något	till	ert	arbete.	
Lycka	till	

2. Svar från Trafikverket	
	
Hej	
 	
Tyvärr har vi inte den möjligheten att få fram denna information från en enskild handläggare.	
 	
Med vänlig hälsning	
	
**** ******	
Kundtjänsthandläggare	
	
Telefon: **********	
	
Trafikverket	
781 89 Borlänge	
www.trafikverket.se	
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3. Svar från Transportstyrelsen	
	
Hej,	Rasti.	
Absolut,	visst	kan	jag	svara	på	era	frågor!	
		
Vad	har	du	för	utbildning?	:		
Har	ingen	direkt	IT-utbildning,	men	har	i	min	uppväxt	varit	intresserad	av	datorer	och	elektronik.	Gick	en	
samhällsvetenskaplig	linje	på	gymnasiet.	Har	ingen	högskole/universtitetsutbildning.	
		
Hur	länge	har	du	jobbat	med	IT?	:	
Har	jobbat	med	IT	i	lite	drygt	ett	år.	Började	på	en	servicedesk	i	Portugal	där	jag	satt	ett	halvår	innan	jag	drog	mig	
hem	till	Sverige	igen	för	att	komma	hit	till	Transportstyrelsen.	
		
Vilka	andra	områden	har	du	jobbat	inom?	:	
Har	jobbat	av	och	till	inom	bygg	och	anläggning.	Samt	IT.	
		
Vad	har	du	för	roll?	:Min	roll	per	definition	är	”Servicedesktekniker.”		
		
Vilka	roller	har	du	haft?	:	Har	haft	olika	roller	inom	olika	arbetsområden,	men	inget	särskilt	utöver	vanlig	
medarbetare	eller	anställdt.	Just	nu	är	jag	”konsult”	vilket	innebär	att	jag	är	anställd	genom	ett	bemanningsföretag.	
Men	rollen	på	min	arbetsplats	är	densamma.	
		
Har	du	haft	roller	med	ansvar	över	skärmar	och	enheter?	:	Ja,	alltså	inte	i	en	stor	mängd,	men	visst	ansvarar	man	
för	sin	egna	skärm	samt	enheter	man	tagit	på	sig	att	fixa/laga	till	användare.	Så	ett	visst	ansvar	har	man.	
		
Genomgår	ny	programvara	något	test	innan	installation?	:		Ja,	vi	har	flera	olika	miljöer	där	vi	testar	nya	
applikationer	och	lösningar.	Tillsammans	med	olika	leverantörer	testar	IT-avdelningen	så	mycket	som	möjligt	för	att	
säkerställa	att	det	fungerar	korrekt	när	det	produktionsätts.	
		
Finns	det	några	konkreta	krav	på	ny	programvara?	:	Det	finns	många	konkreta	krav.	Programvaran	ska	testas	
säkerhetsmässigt,	kvalitetsmässigt	och	användbarhet.	Nya	programvaror	måste	ha	en	förvaltning.	De	ska	förvalta	
applikationen	och	dokumentera	eventuella	problem	och	dess	lösningar,	samt	sätta	upp	behörighetskrav	för	att	vi	
ska	kunna	administrera	åtkomsten	till	programvaran	för	användare	inom	Transportstyrelsen.	
		
Finns	det	någon	uttalad	budget	gällande	ny	programvara?	:	Det	finns	det	definitivt.	Inget	jag	kan	gå	in	på	djupare,	
men	programvara	från	externa	parter	kostar	pengar	att	köpa	in	och	därmed	måste	en	budget	finnas	för	att	kunna	
avgöra	vilka	programvaror	som	kan	köpas	in	och	användas.	
		
Är	tidsåtgång	kring	implementation	av	ny	programvara	viktigt?	:	Om	ni	menar	att	det	måste	läggas	ner	tid	innan	
en	ny	programvara	börjar	användas,	så	är	svaret	defintivt.	Det	skall	testat	olika	scenarior	kring	programvaran	i	
testmiljöer	innan	det	sjösätts.	Ansvarig	förvaltning	skall	dokumentera	för	att	vi	på	Servicedesk	skall	kunna	ha	
dokumentation	om	hur	vi	löser	problem	och	allmänt	hanterar	programvaran.		
		
Sådär,	hoppas	ni	är	nöjda	med	mina	svar.	
Har	ni	fler	frågor	ni	vill	ha	svar	på	kan	ni	maila	min	interna	mailadress	här	på	transportstyrelsen.	
Nils.Fahlin@transportstyrelsen.se	
		
*******	
IT-avdelningen	
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Direkt:	**********	
SMS:	********	
Transportstyrelsen	
701	88	
www.transportstyrelsen.se	
Telefon:	0771-503	503	
4. Svar från Försäkringskassan	
	
Hej	Simon!	
	
Fråga	1:	Vad	har	du		för	utbildning?	
Gymnasial	utbildning	inom	barn	och	omsorg.	Ingen	direkt	IT	utbildning,	men	min	tjänst	tillsattes	på	andra	
grunder.	Dels	på	grund	av	min	noggranhet	och	förmåga	att	planera	och	strukturera.	
	
Fråga	2:	Hur	länge	har	du	jobbat	med	IT?	
Jag	har	jobbat	inom	detta	område	sedan	1989.	
	
Fråga	3:	Vilka	andra	områden	har	du	jobbat	inom?	
Började	inom	sjukvården,	för	längesedan.	Har	även	arbetat	inom	universitet	och	högskolearbeten.		
	
Fråga	4:	Vad	har	du	för	roll?	
IT-samordnare	senior	inom	produktlivscykelhantering	på	klientsidan.	
	
Fråga	5:	Vilka	roller	har	du	haft?	
Just	inom	IT-området	är	det	främst	samordnare,	att	planera	och	strukturera	det	administrativa.	
	
Fråga	6:	Har	du	haft	roller	med	ansvar	över	skärmar	och	enheter?	
Ja,	skärmar	och	datorer	ingår	i	klientarbetsplatsen.	Detta	är	något	som	inkluderas	i	mina	arbetsuppgifter.	
	
Fråga	7:	Genomgår	ny	programvara	något	test	innan	installation?	
All	programvara	måste	certifieras,	tester	utförs.	Även	egna	interna	tester	utförs	för	att	certifiera,	detta	
gäller	både	hårdvara	och	mjukvara.	
	
Fråga	8:	Finns	det	några	konkreta	krav	på	ny	programvara?	
Jag	kan	inte	påpeka	direkta	krav,	men	naturligtvis	skall	de	inte	överskrida	en	viss	budget.	De	tester	som	
utförs	är	även	till	för	att	säkerställa	att	den	berörda	programvara	är	implementerbar	inom	
organisationen.	Det	vill	säga	klarar	våra	datorer	och	system	av	den	nya	programvaran.		
	
Fråga	9:	Finns	det	någon	uttalad	budget	gällande	ny	programvara?	
Ja!	Alla	projekt	och	arbeten	har	en	budget	de	ska	hålla	sig	inom,	svårt	att	specificera	men	det	beror	på	
vad	programvara	tillför.	Hur	den	bidrar	till	organisationen.	
	
Fråga	10:	Är	tidsåtgång	kring	implementation	ny	programvara	viktigt?	
ja,	all	ny	programvara	sätts	upp	som	ett	projekt.	Det	är	inte	bara	tidsåtgång	som	är	viktig,	utan	också	när	
det	utförs.	Det	får	inte	påverka	organisationens	arbete,	det	vill	säga	planering	och	framförhållning	är	
viktigt.	
	
Hoppas	att	detta	hjälper	er	och	ert	arbete,	om	ni	har	ytterligare	frågor	så	svarar	jag	gärna.	Med	vänliga	
hälsningar,	
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****	*******t	
IT-Samordnare	Försäkringskassan	
	
	
	
	

5. Svar från Socialstyrelsen	
	
	
Fråga	1:	Vad	har	du		för	utbildning?	
Statsvetare	på	högskolenivå.	
	
Fråga	2:	Hur	länge	har	du	jobbat	med	IT?	
9år,	varav	7år	på	socialstyrelsen.	
	
Fråga	3:	Vilka	andra	områden	har	du	jobbat	inom?	
Resturangbranschen	och	skolor.	
	
Fråga	4:	Vad	har	du	för	roll?	
IT-administratör.	
	
Fråga	5:	Vilka	roller	har	du	haft?	
På	socialstyrelsen	är	det	den	enda	rollen	jag	haft	
	
Fråga	6:	Har	du	haft	roller	med	ansvar	över	skärmar	och	enheter?	
Ja,	min	nuvarande	tjänst	har	även	ansvar	för	skärmar	och	enheter.	
	
Fråga	7:	Genomgår	ny	programvara	något	test	innan	installation?	
Ja,	naturligtvis.	Detaljerad	information	kring	testen	har	jag	dock	inte.	
	
Fråga	8:	Finns	det	några	konkreta	krav	på	ny	programvara?	
Inget	uttalat,	beror	på	dess	omfattning	och	syfte.	
	
Fråga	9:	Finns	det	någon	uttalad	budget	gällande	ny	programvara?	
Återigen,	det	beror	på	vad	den	tillför	och	dess	omfattning.	Naturligt	vis	bör	de	hålla	sig	inom	vissa	spann,	
vi	är	en	myndighet	med	krav	och	budget.	
	
Fråga	10:	Är	tidsåtgång	kring	implementation	ny	programvara	viktigt?	
En	implementation	likt	detta	försätts	i	projekt	där	tidsåtgång	en	väsentlig	aspekt.	
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