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Sammanfattning
På de flesta av de mobiltelefoner som idag tillverkas så sitter det någon form av OLED-
skärm. Dessa har till skillnad från LCD-skärmar en egenskap som gör att dess 
energiförbrukning påverkas markant beroende på vilka färger skärmen visar, där ljusa färger
medför en högre energiförbrukning jämfört med när mörkare färger visas. Eftersom 
energiförbrukning har en direkt påverkan på en mobiltelefons användbarhet i och med att ett
urladdat batteri gör telefonen obrukbar, så har ett antal studier och försök gjorts för att hitta 
lösningar och hjälpmedel för att minska denna. Ett område där en del studier har gjorts är 
möjligheten att skapa metoder och verktyg som läser in befintliga applikationers 
färgscheman och under runtime omvandlar dessa till mer energioptimerade sådana, dvs. 
ger applikationerna en totalt sett mörkare färgsättning. De studier som tidigare har gjorts har
undersökt vilken eventuell minskad energiförbrukning som kan uppnås med dessa metoder 
och verktyg, men tester har bara gjorts när bestående förändringar av applikationers 
färgscheman har utförts. Denna studie tar ett annat grepp och undersöker potentialen i att 
applicera samma energibesparingskoncept dvs. modifiering av applikationers färgschema - 
men under mer temporära former där applikationen tillåts växla mellan dess ordinarie 
färgschema och ett nytt energioptimerat färgschema. Studien visar tydligt på att potential 
finns och att det enligt mätresultaten bara krävs väldigt korta perioder, samt en så låg 
potentiell optimeringsgrad av färgschemat som 10%, som applikations nya optimerade 
färgschema behöver visas innan det återigen växlas tillbaka till det ursprungliga 
färgschemet, för att medföra en totalt sett minskad energiförbrukning jämfört med om ingen 
energioptimering av färgscheman alls utförs. Konceptet har testats på tre olika 
mobiltelefonmodeller så för att resultatet ska kunna fullständigt generaliseras så behöver 
ytterligare tester utföras. Denna studies främsta syfte är att påvisa potential, och för att 
fastställa mer exakta nivåer av faktisk förtjänst vad gäller minskad energiförbrukning i olika 
givna scenarion så bör liknande tester men med mer precisa mätverktyg utföras.

Nyckelord: Android, mobila applikationer, energibesparing, OLED, Samsung, Galaxy



Abstract
On most of the mobile phones that are manufactured today, there is some kind of OLED 
screen. Unlike LCDs, these OLED screens have a feature that significantly affects their 
energy consumption depending on the colors the screen displays, where bright colors result 
in higher energy consumption compared to when darker colors appear. Since energy 
consumption has a direct impact on the usability of a mobile phone in that a discharged 
battery renders the phone unusable, a number of studies and attempts have been made to 
find solutions and tools to reduce this. One area where some studies have been done is the 
ability to create methods and tools that load existing color schemes of existing applications 
and convert them into more energy optimized ones during runtime, ie. gives the applications
an overall darker color scheme. The studies that have been done in the past have 
investigated what possible reduced energy consumption can be achieved with these 
methods and tools, but tests have only been carried out when permanent changes in the 
color schemes of the applications have been carried out. This study takes a different 
approach and examines the potential of applying the same energy saving concept ie. 
modification of the application's color scheme - but in more temporary forms where the 
application is allowed to switch between its regular color scheme and a new energy 
optimized color scheme. The study clearly shows that potential exists and that according to 
the results from the studys experiments, only very short periods are required, and as low a 
potential degree of optimization of the color scheme as 10%, for which the application's new
optimized color scheme needs to be shown before switching back to the original color 
scheme, to result in an overall reduced energy consumption compared to if no energy 
optimization of color schemes is carried out at all. The concept has been tested on three 
different mobile phone models so for the results to be fully generalized further testing on 
different models need to be performed. The main purpose of this study is to demonstrate 
potential, and to determine more accurate levels of actual profit in terms of reduced energy 
consumption in various given scenarios, similar tests should be performed but with more 
precise measuring tools.

Keywords: Android, mobile applications, energy saving, OLED, Samsung, Galaxy
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 1 Inledning
Antalet människor runtom i världen som äger en smartphone ökar ständigt, och enligt en 
prognos av Forrester så kommer 3,8 miljarder människor att äga en smartphone år 2022 [1].
Utvecklingen av dessa smartphones sker i rask takt, alltifrån dess hårdvarukomponenter till 
de applikationer som kan köras på dessa enheter där användningsområdena för dessa 
applikationer bara sträcker sig bredare och bredare. I ett tidigt skede i mobiltelefonernas 
utveckling använde vi främst dessa till att ringa med, men idag så kan vi exempelvis med 
hjälp av smartphonens inbyggda GPS enkelt hitta till vårt nästa kundmöte, eller med hjälp 
av det inbyggda gyroskopet så kan vi sätta upp en hylla på väggen i rätt vinkel. En följd av 
den ständigt utökade funktionaliteten och ökade användningen av smartphones är att mer 
energi förbrukas, och eftersom energikonsumtion direkt påverkar en smartphones 
användbarhet är det därför motiverat att hitta lösningar som minimerar dessa applikationers 
och komponenters energiförbrukning. För att som utvecklare av applikationer till 
smartphones kunna minimera en applikations energiförbruking så finns det olika områden 
och aspekter att titta på. Exempelvis kan man titta på best practices och optimering av kod 
för att minska energiförbrukning [2]. Ett annat alternativ är att titta på hur sensorer och andra
energikrävande resurser används. Ytterligare ett annat alternativ, vilket är det område som 
detta projektarbete kommer att inrikta sig på, är att titta på hur en applikations 
GUI(Graphical User Interfce) påverkar energiförbrukningen baserat på att OLED(Organic 
Light-Emitting Diode)-skärmar förbrukar mindre energi för att producera mörka färger(ex. 
svart) jämfört med ljusa färger(ex vitt). Så som utvecklare av applikationer kan man genom 
att optimera en applikations färgschema potentiellt påverka den energiförbrukning som 
applikationen medför, och tidigare studier [3], [4] inom området visar att den 
energibesparingspotentialen kan vara så stor som 41%. Inom detta område så har en del 
studier och projekt gjorts för att optimera färgscheman och exempelvis projektet GEMMA [5]
som läser in ett GUI från en befintlig Android native-applikation och räknar fram alternativa 
och energioptimerade färgscheman. Liknande studier har gjorts för mobila webbläsare [3] 
och för mobila webapplikationer [4] och även Androids egna Dark Mode [6] utgår ifrån 
samma koncept för energibesparing där mörka färger prioriteras över ljusa. En gemensam 
nämnare för alla dessa är att ett GUI omformas från att vara ljust till att bli mörkare, och 
sedan behålls det mörka GUI:t fortsättningsvis tills användaren anger annat. Baserat på det 
faktum att OLED-skärmar förbrukar mindre energi vid användande av mörkare GUI:n 
jämfört med ljusa, så kan en naturlig slutsats dras att användandet av ett mörkt GUI(om allt 
annat lika) därmed över tid kommer att innebära en lägre total energiförbrukning jämfört 
med om ett ljust GUI hade använts.

Detta projektarbete kommer att inrikta sig på att undersöka potentialen för samma 
energibesparingskoncept men applicerat vid tillfällen när förändringen av GUI:t färgschema 
inte är bestående utan bara mer temorärt där det sedan växlas tillbaka till sitt ursprungliga 
färgschema. Ett exempel på ett verkligt scenario där detta mer temporära 
energibesparingskoncept skulle kunna appliceras på är den skärmtimeoutfunktionalitet som 
de flesta mobiltelefoner erbjuder. Idag så fungerar denna funktionalitet på ett sådant sätt att 
skärmens ljusstyrka sänks efter en viss tids inaktivitet, för att sedan efter ytterligare en viss 
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tids inaktivitet helt släckas ner. Istället för att skärmen i det första stegen sänker ljusstyrkan 
så skulle skärmen istället kunna växla färgschema till ett mer energioptimerat sådant, 
eftersom tidigare studier visar att förändringar av färger som visas på OLED-skärmar 
generellt sett är ett mer effektivt sätt att spara energi jämfört med att sänka skärmens 
ljusstyrka. För att undersöka detta mer temporära energibesparingskoncept så kommer en 
applikation att konstrueras enbart med den funktionalitet att dess GUI och färgschemat av 
dess komponenter ska kunna förändras från icke-energioptimerat till energioptimerat och 
sedan tillbaka igen. En omfattande serie tester med mätningar kommer sedan att göras för 
att kontrollera vilken energiförbrukning applikationen medför i olika scenarion. Dessa 
testscenarion kommer att baseras på olika grader av möjlig energioptimering som utförs i 
olika långa växlingsintervaller och totala tidsperioder, och mätdata från detta ska i slutändan
kunna bygga upp den tabell/graf som visar på om och när detta energibesparingskoncept 
kan vara lyckosamt att använda i mer temporära scenarion. Den plattform som testerna 
kommer att utföras på är Android och på delar ur Samsungs Galaxy-serie där modellerna 
S8 [7], S10+ [8] och A40 [9] kommer att vara de som testas. Enheterna kommer 
fortsättningsvis i rapporten att fortkortat benämnas S8, S10+ samt A40. Anledningen till att 
tester begränsats till dessa tre enheter är av tidsbegränsande skäl i detta projektarbete, och 
utifrån detta så har just dessa tre modeller valts för att Samsung per 2018 är den största 
mobiltillverkaren sett till sålda enheter och där Galaxy-serien är den populäraste [10]. Just 
den S8-enhet som kommer att användas i detta test är ca. 2 år gammal och A40 samt 
S10+-enheterna är helt nya och oanvända. Detta för att kunna upptäcka eventuella 
skillnader i mätresultat när tester utförs på dels en enhet med ett äldre batteri med det 
normala slitage det medför samt med en äldre version av OLED-skärm, och enheter med 
helt nya batterier samt en nyare typ av OLED-skärm. Resultaten och utfallet av denna 
studie kommer därför inte att kunna fullständigt generaliseras och gälla som skarpa riktlinjer 
för alla tillverkare och plattformar, vilket inte heller är syftet med denna studie. Syftet med 
denna studie är att främst undersöka och påvisa eventuell potential för användandet av 
detta energibesparingskoncept på ett nytt och temporärt sätt, och inledningsvis med detta 
projektarbete testat på delar ur Samsungs Galaxy-serie. I projektet GEMMA så har en 
liknande approach använts där ett flertal olika applikationer har getts nya färgscheman men 
där mätningar av energiförbrukning i slutändan endast har skett på en enhet. [5] Vidare 
tester på andra plattformar och modeller kan vara förslag till fortsatta studier för att i 
slutändan kunna närma sig ett fullständigt generaliserat resultat för alla plattformar och 
modeller.

1.1 Problemformulering
Den ständiga utvecklingen av nya applikationer och ny funktionalitet inbjuder oss till att 
använda våra mobiltelefoner till fler och fler syften, vilket ger följden av ett ökat användande 
och därmed ökad energiförbrukning. Som applikationsutvecklare finns olika tekniker och 
aspekter att titta på för att finna lösningar och förbättringar till detta, och att en applikation 
exempelvis kan energioptimeras med hjälp av modifiering av färgscheman har kunnat 
konstateras i studierna [3], [5], [11]. I samtliga av dessa studier så sker dock denna 
modifiering av GUI:t bara vid ett tillfälle och där det energioptimerade GUI:t sedan behålls. 
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Samma slutsats kan inte dras för samma energibesparingskoncept när det görs i kortare 
intervaller och när förändringen inte är bestående, vilket är vad detta projektarbete kommer 
att inrikta sig på. Att samma slutsats inte kan dras beror på att det inte kan uteslutas att den 
extra funktionalitet som krävs och själva processen i sig att omvandla GUI:ts färgschema - 
först till ett energioptimerat och sedan tillbaka till dess ursprungliga färgschema igen - inte 
medför en energipåverkan som riskerar att motverka den totala potentiella 
energibesparingen. För att ta reda på detta behöver följande frågor besvaras:

RQ1. Hur mycket energi förbrukas för att statiskt visa GUI:n med 0%-ig, 10%-ig, 20%-ig osv.
upp till 100%-ig möjlig energioptimering(dvs. där skärmen till 0%, 10%, 20% osv. upp till 
100% kan förändras från att vara maximalt energiförbrukande till minimalt 
energiförbrukande) av dess färgschema?

RQ2. Påverkar själva processen att växla GUI:ts färgschema, dvs. att läsa in GUI-element 
och färgsätta dessa, energiförbrukningen?

RQ3. Vad är den kortaste tiden GUI:n med 0%-ig, 10%-ig, 20%-ig osv. upp till 100%-ig 
möjlig energioptimering som kortast behöver visas i sina nya energioptimerade 
färgscheman(innan de återigen växlas tillbaka till sina ursprungliga färgscheman igen) för 
att medföra en totalt sett minskad energiförbrukning jämfört med om ingen energioptimering 
alls utförts?

RQ4. Vad är skillnaden i uppmätta resultat vad gäller energiförbrukning mellan de olika 
testade enheterna, om någon sådan skillnad kan identifieras?

1.2 Syfte
Att finna lösningar och metoder som avser minimera applikationers energiförbrukning är 
motiverat i och med att energiförbrukning direkt påverkar mobiltelefoners användbarhet, 
eftersom ett urladdat batteri gör mobiltelefonen obrukbar. Syftet med detta projektarbete är 
därför att undersöka om detta energibesparingskoncept sannolikt med fördel kan appliceras 
även vid tillfällen när det förändrade färgschemat av applikationens GUI inte är bestående 
som vid tidigare nämnda studier, utan bara sker under ett visst tidsintervall innan det 
återigen återställs till sitt ursprungliga färgschema. En förhoppning är att 
applikationsutvecklare, utifrån resultaten av detta projektarbete, exempelvis ska kunna 
bygga in kontroller och utföra beräkningar i sina applikationer som aktiverar en temporär 
energibesparing i form av modifiering av applikationens färgschema om tillräcklig 
energioptimering bedöms vara möjlig för att ge en totalt sett minskad energiförbrukning i ett 
givet scenario.

1.3 Omfattning
Applikationen som kommer att konstrueras kommer att vara en Android native-applikation 
så resultaten kommer därför att vara begränsade och applicerbara till Android. 
Programspråket som applikationen kommer att att konstrueras i kommer att vara Java. Ett 
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alternativ hade kunnat vara språket Kotlin och eftersom prestandaskillnader mellan språken 
inte fullt ut kan uteslutas, så kommer denna studie därför göras gällande för applikationer 
skapade i Java. Applikationen kommer att installeras och testas på de tre olika enheterna 
S8, S10+ samt A40, så resultaten av denna studie kan bara göras direkt gällande för dessa 
tre modeller. 

1.4 Översikt
Kapitel 2 beskriver terminologi som läsaren bör bekantas med för fördjupad förståelse av 
senare delar av denna rapport, och sedan presenteras också bakgrund och relaterade 
arbeten inom samma område som detta projektarbete. I kapitel 3 så kommer den valda 
metoden att presenteras, utformning av den applikation som ska testas och hur testerna 
kommer att utformas, samt kravspecifikation både för applikationen och testerna. Slutligen 
så presenteras det hur arbetets resultat kommer att redovisas. Under kapitel 4 så redovisas 
konstruktionen av den applikation som kommer att testas. I kapitel 5 så redovisas 
mätresultaten från samtliga tester som utgör grunden för alla de slutsatser som kan dras 
från detta projektarbete. I kapitel 6 så diskuteras den valda metoden, problem och brister 
med hur den valda applikationen byggdes upp, hur testerna utformades, samt en diskussion
om övergripande problem och brister med arbetet. Fortsatt diskuteras även alla 
mätresultaten från testerna under detta kapitel. Slutligen i kapitel 7 så sammanfattas arbetet
och de slutsatser över arbetet presenteras.
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 2 Bakgrund
I detta kapitel listas terminologi som läsaren bör känna till för att bättre förstå projektarbetets
problemområde, och sedan listas också tidigare relaterade arbeten utförda inom området. 

2.1 Terminologi
Detta avsnitt innehåller terminologi som hjälper användaren att bättre förstå 
problemområdet och på vilket sätt projektarbetet försöker finna lösningar till detta.

2.1.1 OLED
Organic Light Emitting Diode eller OLED-skärmar använder till skillnad från exempelvis 
LCD-skärmar inget bakgrundsljus, utan varje pixel är istället emissiv. Varje pixel på skärmen
byggs vanligtvis upp av en röd, en grön och en blå OLED. Dessa kan helt slås av och det 
kombinerat med det faktum att inget bakgrundsljus används så kan man med OLED-
skärmar åstadkomma det som kallas ”true blacks” och som gör att skärmen uppfattas som 
verkligt svart. [12] När en OLED-skärm presenterar en ”true black” skärm så förbrukar 
skärmen nästintill ingen energi [13], men när den presenterar en helt vit skärm så kan den 
förbruka upp till dubbelt så mycket energi som en LCD-skärm i samma test dvs. visandes en
helvit skärm och med samma luminans. Det energibesparingskoncept som detta 
projektarbete drar nytta av dvs. optimering av en applikations färgschema, kommer sig av 
det faktum att OLED-skärmars blå, röda och gröna delar av en pixel och dess kromaticitet är
det som direkt påverkar energiförbrukningen i olika grad. [3]

2.1.2 Display darkening/dimming
När man dimmar ljuset på en LCD-skärm så är det som sker att bakgrundsljudet sänks och 
därmed får man en minskad energiförbrukning. På en OLED-skärm så kan samma effekt 
uppnås genom att man på skärmens styrkrets implementerar funktionalitet som likformigt 
över hela skärmen sänker ljusheten av färgerna men däremot inte kromaticiteten. Det får 
följden att display darkening av OLED-skärmar ger samma visuella effekt men medför 
däremot inte en lika stor minskning av energiförbrukning som när en faktiskt förändring av 
färger görs, vilket detta projektarbete syftar till att göra.

2.1.3 BatteryManager
BatteryManager är en klass som utvecklare av Android-applikationer kan använda sig av 
som erbjuder metoder för att läsa av den testade mobila enhetens batteri- och 
laddningsegenskaper.

2.1.4 Energioptimeringspotential
I rapportens kommande delar så återkommer begreppet energioptimeringspotential eller i 
dess kortare form optimeringspotential ett flertal gånger. I detta sammanhang så beskriver 
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det den möjliga optimering av en applikations färgschema som finns. Exempelvis om en 
skärms totala yta är 80% vit och 20% svart så medför detta en 80%-ig 
energioptimeringspotential eftersom det är möjligt att förändra skärmen att gå från att vara 
80% maximalt energiförbrukande till att vara helt svart och därmed minimalt 
energiförbrukande.

2.2 Relaterade Arbeten
För att minska mobila applikationers energiförbrukning har studier inom många olika 
områden gjorts, exempelvis inom kodoptimering och best practices och hur applikationer på 
bästa sätt kan använda sig av energikrävande resurser som exempelvis inbyggd GPS för att
minimera energiförbrukningen. Eftersom detta projektarbete dock inriktar sig på studier av 
hur optimering av applikationers GUI:n eventuellt kan påverka energiförbrukningen, så 
kommer därför detta avsnitt att handla om liknande studier utförda inom just det området. 
En gemensam faktor för samtliga studier i detta avsnitt är att förändringar av applikationers 
färgscheman avses göras vid ett tillfälle och sedan vara bestående. Detta projektarbete har 
därmed en viktig aspekt som skiljer sig från dessa i och med att förändringen av 
applikationens färgschema utförs på samma sätt som i övriga studier, men sedan är 
färgschemat inte bestående utan växlas efter en viss tid tillbaka till dess ursprungliga 
färgschema. 

2.2.1 Native Android-applikationer
I projektet Gui Energy Multi-objective optiMization for Android apps [5] eller GEMMA som 
författarna förkortar det, så har man tagit fram ett koncept som syftar till att omvandla en 
Android-applikations färgschema till ett mer energioptimerat sådant, men där ytterligare 
parametrar vägs in såsom hur attraktivt och användarvänligt det nya färgschemat upplevs. 
Tester har gjorts på 27 befintliga applikationer där man med hjälp av en energimodell [3], [4],
[11], [14] har kunnat räkna ut aktuell energiförbrukning för varje pixel för just den testade 
mobila enheten, för att sedan utifrån samma modell räkna fram ett alternativt och mindre 
energikrävande färgschema. 

2.2.2 Mobila webbläsare
Projectet Chameleon [3] utgår också ifrån samma koncept dvs. att ändra färgschema för att 
åstadkomma en minskad energiförbrukning, men i det här fallet i form av ett färgadaptivt 
webbläsar-tillägg som vid inläsning av webbsidor ändrar dess färgscheman innan de 
presenteras. Författarna har gjort studier där de har analyserat 25 användares 
webbläsarhistorik under 3 månader, och har bland annat kunnat konstatera att ca. 65% av 
alla pixlar som visats under dessa 3 månader har varit vita. Detta ger stöd för att en 
webbläsare som omformar dessa pixlar till mörkade färger kan generera en avsevärd 
minskning i energiförbrukning i slutändan. I slutsatserna av rapporten beskriver de att man 
med nya webbläsaren Chameleon har kunnat åstadkomma så stora minskningar i 
energiförbrukning som 41%. 
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2.2.3 Mobila webbapplikationer
Ett tredje liknande studie [4] inom området utgår återigen från samma 
energibesparingskoncept och för mobila webbapplikationer, ett projekt som man har valt att 
kalla Nyx. Likheter finns med tidigare nämnda Chameleon på så sätt att applikationers 
HTML-kod analyseras, dess färger studeras och hur HTML-elementen ligger i förhållande till
varandra med syfte att kunna räkna fram nya färgscheman som i så hög grad som möjligt 
bibehåller ett attraktivt och tydligt GUI. Två stora skillnader gör att man med Nyx anser sig 
ha åstadkommit förbättringar. Dels för att man i Chameleon i förväg räknar fram nya 
färgscheman för de mest frekvent besökta webbsidorna och sparar dessa för snabb åtkomst
vid senare bruk. I Nyx så sker istället denna beräkning av nya färgscheman ”on the fly” 
vilket gör att konceptet är enklare att tillämpa på flera olika typer av webbapplikationer. Den 
andra skillnaden är att beräkningarna av färgscheman i Nyx sker på serversidan vilket gör 
att inte någon extra kostnad introduceras på klientsidan, till skillnad från Chameleon där 
detta sker i webbläsaren. Precis som Chameleon så har också projektet Nyx kunna 
uppmäta minskningar i energiförbrukning med upp till 40%. 

2.2.4 Android Dark Mode
Detta är Androids egna sätt att via ett operativsystemövergripande sätt, dels i viss mån 
skapa GUI:n som kan upplevas som skonsammare för ögonen, men framförallt erbjuda en 
ny estetik som också är mycket mindre energikrävande. Vad Dark Mode innebär är att om 
det aktiveras så ges delar ur Googles egna sortiment av applikationer ett nytt och mörkare 
utförande. I skrivande stund så har exempelvis YouTube och Android Messenger stöd för 
detta, och planer finns också på att implementera det för Googles dialerapplikation. 
Mätningar visar att en stor skillnad i energiförbrukning kan åstadkommas med detta läge 
aktiverat, men en begränsning är att aktiverandet av Dark Mode i dagsläget endast påverkar
Googles egna applikationer men där utveckling pågår för att kunna inkludera fler än bara 
dessa. [6], [13] 
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 3 Metod
Detta kapitel inleds med det angreppsätt som valdes för genomförandet av projektarbetet. 
Sedan följer en beskrivning av implementationen av den applikation som testerna utfördes 
på samt en kravspecifikation för denna. Kapitlet avslutas med en genomgång av testernas 
utformning för mätning av energiförbrukning samt hur resultaten valdes att presenteras och 
analyseras.

3.1 Angreppssätt
Sättet som detta energibesparingskoncept testades på var att en enklare Android-
applikation konstruerades och installerades på tre fysiska enheter; en Samsung Galaxy S8, 
en Samsung Galaxy S10+ samt en Samsung Galaxy A40. För utveckling av applikationen 
så användes programspråket Java och utvecklingsmiljön var Android Studio [15]. Testerna 
utfördes när olika grader av energioptimering av applikationens färgschema var möjliga och 
där växlingar mellan energioptimerat färgschema och icke-optimerat färgschema utfördes i 
olika intervaller. Mätningar under testerna gjordes med hjälp av Androids BatteryManager 
[16] för att göra direkta avläsningar av enheternas batteri för att ta reda på hur den faktiska 
energiförbrukningen såg ut och eventuellt varierade när detta energibesparingskoncept 
applicerades i denna mer temporära utformning. Mätdata sammanställdes i grafer och 
diagram för att på ett överskådligt sätt presentera hur energiförbrukningen eventuellt 
varierade när de olika graderna av energioptimering applicerades.

3.2 Implementation
Applikationen byggdes upp enbart bestående av 10 färgade fält som tillsammans upptog 
hela skärmens yta för att så exakt energioptimering som möjligt skulle kunna åstadkommas.
Dessa var då de fält som i varierande antal och i varierande tidsintervaller kunde växlas från
att vara vita till svarta vilket då utgjorde grunden för hur energioptimering av färgscheman 
kunde uppnås i denna applikation. En timerfunktionalitet implementerades för att kunna 
kontrollera att växling av färgschema skedde vid så exakta tidpunkter och intervaller som 
möjligt så att uppmätt energiförbrukning också skulle bli så korrekt som möjligt. 
Funktionalitet för att läsa av enhetens aktuella batterikapacitet implementerades för att i 
starten av varje test(läs mer om tester under avsnitt 3.3) kunna avläsa aktuell 
batterikapacitet och sedan återigen detsamma vid slutet av varje test. Detta för att då kunna
räkna ut vad mellanskillnaden blev och därmed ge svar på mängden energi som förbrukats.
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3.2.1 Funktionella Krav

ID FK1

Titel Förändra applikationens färgschema

Beskrivning Färgschemat av applikationens GUI och dess komponenter ska kunna 
förändras och sedan återställas

Logisk grund Eftersom testerna går ut på att växla applikationens färgschema från icke-
optimerat till optimerat och tillbaka igen, så behöver applikationen på ett 
enkelt sätt kunna utföra detta

Beroenden Inga

ID FK2

Titel Timerfunktionalitet

Beskrivning Växlingen av färgscheman ska kunna göras vid exakta tidpunkter

Logisk grund För att mätresultaten ska kunna vara så exakta som möjligt så måste 
växlingen av färgscheman också utföras vid så exakta tidpunkter som 
möjligt

Beroenden Inga

ID FK3

Titel Batteriavläsning

Beskrivning Applikationen ska kunna avläsa enhetens aktuella batterikapacitet

Logisk grund För att kunna avgöra hur mycket energi som förbrukats under de olika 
testerna så måste applikationen kunna avläsa enhetens aktuella 
batterikapacitet vid starten av testerna och direkt efter

Beroenden Inga

ID FK4

Titel Exakt energioptimeringsgrad 

Beskrivning Applikationen ska ha ett GUI som möjliggör så exakta grader av 
energioptimerbarhet som möjligt

Logisk grund För att kunna kunna göra tester när GUI energioptimeras i olika varierande 
grader så måste detta kunna kontrolleras och göras jämförelser på, och 
därför måste GUI:t vara uppbyggt på ett sådant sätt att exakta grader 
energioptimering kan åstadkommas på ett kontrollerat sätt 
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Beroenden Inga

3.2.2 Icke-funktionella Krav

ID IFK1

Titel Testsäkring

Beskrivning De tester som utförs ska med så stor sannolikhet som möjligt generera 
korrekta mätresultat

Logisk grund Eftersom syftet med testerna är att finna svar på frågorna RQ1-4 så får 
ingen variation i testerna introduceras som riskerar störa mätresultaten. 
Dvs. inga variationer av beräkningar eller funktionsanrop, annat än ytterst 
nödvändiga för testernas skull, får ske enbart vid något test men inte i 
något annat. De enda orsaker till att skillnader i energiförbrukning 
åstadkoms får endast vara orsakade av det som RQ1-4 också söker finna 
svar på och definiera.

Beroenden Inga

ID IFK2

Titel Minimal overhead

Beskrivning Applikationen ska vara så förenklad som möjligt med minimerad overhead 

Logisk grund Eftersom syftet med testerna är att finna svar på hur mycket energi olika 
grader av energioptimerade GUI:n förbrukar, så bör applikationen i övrigt 
vara så förenklad som möjligt för att minimera icke-relevanta faktorers 
påverkan av energiförbrukingen 

Beroenden Inga

3.3 Utformning av tester
Tester för kunna besvara RQ1-4 utfördes i två huvudsakliga steg:

• Test 1 hade som mål att ta reda på vilken mängd energi som förbrukades bara av 
att statiskt visa GUI:n med 0%-ig, 10%-ig och så vidare ända upp till 100%-ig möjlig 
energioptimering. Denna grad av möjlig energioptimering kunde varieras genom att 
förändra fördelningen av antal vita och svarta fält i applikationen. Om exempelvis 3 
fält sattes till att vara vita och 7 fält svarta så motsvarade det en 30%-ig möjlig 
energioptimering i och med att 30% av applikationens totala yta kunde gå från att 
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vara maximalt energiförbrukande(vit) till maximalt energibesparande(svart). 
Mätresultat från dessa tester kunde slå fast vad energiförbrukningen var om ingen 
energioptimering alls utfördes dvs. ingen växling till färgoptimerat färgschema, och 
blev sedan då de resultat som övriga tester kunde jämföras med för att att se om 
och när temporär energioptimering med fördel kan appliceras. Denna mätdata 
utgjorde grunden för att besvara RQ1.

• Vid Test 2 så gjordes tester på alla grader av energioptimering från 0%-ig, 10%-ig 
och så vidare ända upp till 100%-ig, när växling fram och tillbaka, mellan sitt 
ursprungliga färgschema och ett energioptimerat färgschema, utfördes i 
intervallerna 1, 5, 15, 25 och 75 sekunder. 
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Figur 1: Exempel på test 1 - GUI med 40%-ig energi-
optimeringsgrad. Detta i och med att 4 av 10 fält kan växlas 
från att vara maximalt energiförbrukande(vitt) till minimalt 
energiförbrukande(svart)

Figur 2: Applikationen växlar fram och tillbaka mellan dess 
ursprungliga färgschema och ett fullständigt energioptimerat 
färgschema.
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Varje test kördes 8 gånger 5 minuter där sedan ett snittmätvärde räknades fram. 
Detta innebar då att om man under 5 minuter utförde en växling av färgschema 
varannan sekund så utfördes totalt 150 växlingar, var 5:e sekund gav 60 växlingar. 
Växlade man var 15:e sekund så hanns 20 växlingar göras, var 25:e sekund 12 
växlingar och slutligen var 75:e sekund så gjordes 4 växlingar. 

Vid varje test så kom det energioptimerade därmed att ha visats under 50% av den 
totala tiden och det icke optimerade under resterande 50% av tiden. Om man då 
kunde se skillnader i energiförbrukning mellan dessa tester i Test 2 så borde det då 
bara vara antalet växlingar av färgschema och den eventuella overhead det medfört
som utgjort skillnaden i energiförbrukning. Via jämförelser av uppmätt 
energiförbrukning kunde då eventuell extra energiförbrukning räknas ut och därmed
ge svar till RQ2. Tidsintervallerna 1, 5, 15, 25 och 75 sekunder valdes för att dels 
kunna visa på dessa skillnader och dels för att de totala mätperioderna kunde delas
upp i ett jämnt antal växlingar, men också för att de kunde simulera de ungefärliga 
intervaller som detta energibesparingskoncept skulle kunna komma att appliceras 
vid. Exempel på detta kan som tidigare beskrivits vara skärmtimeoutfunktionalitet 
som de flesta mobiltelefoner har, där användaren själv kan välja om skärmen ska 
dimmas ner efter exempelvis 10, 30 eller 60 osv. sekunders inaktivitet, och där 
växling av applikationers färgschema potentiellt skulle kunna appliceras istället för 
att skärmen dimmas. Att varje enskild mätning begränsades till 5 minuter beror på 
de begränsade tidsramar som fanns för detta projektarbete. Test 2 syftade också ge
svar på RQ3 genom analys av vilka grader av energioptimering och vid vilka 
växlingsintervaller som en totalt sett minskad energiförbrukning kunde uppnås, 
genom jämförelser med mätresultat från Test 1 där ingen energioptimering alls hade
utförts. 

Genom att utföra samtliga tester på alla tre enheterna så kunde eventuella skillnader i 
mätresultat ge svar till RQ4. 

För att minimera risken att mätningar av energiförbrukning skulle störas av yttre faktorer så 
vidtogs vissa motåtgärder:

• Alla andra applikationer stängdes av på de testade enheterna

• Samtliga testmätningar utfördes 8 gånger på vardera enhet för att kunna identifera 
och utesluta tydliga avvikelser i mätresultat
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Figur 3: En testserie där energioptimeringspotentialen var 40%. Samtliga mätvärden anges i 
µAh.
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• Skärmens ljusstyrka var inställd på 100% vid samtliga tester

• Enheterna försattes i flight mode för att ytterligare minimera risken för yttre 
påverkan

• Vid Test 1 så kodkommenteras all eventuell extra funktionalitet(implementerad för 
att senare kunna utföra Test 2) bort för att minimera den eventuella extra 
energiförbrukning som den funktionaliteten orsakade. Detta för att kunna optimera 
möjligheten att den energiförbrukning som uppmättes i de testerna i så hög grad 
som möjligt endast orsakades av applikationens aktuella färgschema. 

• Eftersom uppmätt energiförbrukning eventuellt kunde påverkas av aktuellt stadie i 
batteriets urladdningskurva [17], [18] så gjordes en del förberedande tester för att 
undersöka detta. Batteriet laddades upp till 100% kapacitet, 10 av 10 fält sattes till 
att vara vita och sedan gjordes en serie mätningar för att säkerställa att uppmätt 
energiförbrukning inte förändrades i takt med att batteriet laddades ur. Ett säkrat 
intervall vad gäller batteriets aktuella kapacitet kunde sedan fastställas för 
respektive testad enhet och samtliga projektarbetets tester utfördes sedan inom 
detta intervall.
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 4 Konstruktion
Följande kapitel redovisar konstruktionen av den testade applikationen.

4.1 Design av applikation
För att kunna göra mätningar av energi förbrukad av de tre olika testade enheterna i olika 
scenarion så skapades en väldig enkel och avskalad applikation. Figur 1 nedan visar den 
layout som applikationen bestod av vilket var 10 stycken TextView-element, samtliga i exakt 
samma storlek. Anledning varför just TextView-element valdes till denna applikation var för 
att de på ett enkelt sätt kan användas som ”tomma” färgade fält som distribueras ut och 
fyller upp hela skärmen.

För att undvika att topp- och bottenmenyers eventuella icke-energioptimala färgsättning 
skulle påverka applikationens energiförbrukning(eftersom detta snarare skulle kontrolleras 
genom att alternera färgsättningen av de 10 TextView-elementen) så sattes följande attribut 
i filen AndroidManifest.xml för att inaktivera dessa menyer:

 android:theme="@style/Theme.AppCompat.Light.NoActionBar.FullScreen"
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Figur 4: Layout-vy i Android Studio
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4.2 Funktionalitet
Precis som applikations avskalade design så hölls även dess funktionalitet så förenklad som
möjligt med enbart den funktionalitet som krävdes för att utföra de tester som sattes upp 
inför projektarbetet. Endast en klass implementerades:

MainActivity.java

I denna klass samlades hela applikationens funktionalitet och som kan sammanfattas i 
följande två punkter. 

1. Initiering och koppling av GUI:ts element

I detta steg kopplas samtliga 10 TextView-element till variabler för att ha ett enkelt 
”handtag” på dessa för att senare kunna utföra åtgärder på(ändra dess 
färgsättning). Initiering av BatteryManager utförs här och en första avläsning av 
batteriets kapacitet(startkapacitet) görs för att senare kunna jämföras mot när testet 
är slut. Batterikapacitet läses av med följande BatteryManager-metod:

startCapacity = 
myBatteryManager.getIntProperty(BatteryManager.BATTERY_PROPERTY_CHAR
GE_COUNTER);

2. Timerfunktionalitet

Timerfunktionaliteten implementerades genom att i initieringsfasen ovan initiera en 
Handler1 vilket i sin tur ger möjlighet att aktivera Runnables2 vid ett givet tillfälle. 
Med hjälp av metoden postDelayed som Hander erbjuder så startas en sådan 
Runnable efter att en viss angiven tid har passerat(fördröjning). Följande kodrad får 
exempelvis följden att myRunnable startas efter att en sekund(1000 ms) har gått: 

myHandler.postDelayed(myRunnable, 1000);

Timerfunktionaliteten åstadkoms genom att skapa två olika Runnables, en som har 
ansvar för att växla TevtView-element till svart och en som har ansvar för att växla 
dem till vitt. Kontroller görs under tiden dessa Runnables exekverar för att avgöra 
om det är dags att växla färgschema från svart till vitt och vice versa. När 
testeriodens tid gått ut så görs sedan en ny avläsning av aktuell batterikapacitet för 
att kunna jämföras mot startkapaciteten, och på så sätt avgöra vad den totala 
energiförbrukningen har varit.

1 https://developer.android.com/reference/android/os/Handler   
2 https://developer.android.com/reference/java/lang/Runnable   
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 5 Resultat
Följande kapitel redovisar mätresultaten från samtliga tester under projektarbetet.

5.1 Mätresultat

5.1.1 Förberedande tester
De förberedande tester som utfördes hade syftet av ta reda på om uppmätt 
energiförbrukning på något sätt påverkades av när under batteriets urladdningskurva 
testerna utfördes. Detta för att fastställa ett säkrat intervall för respektive testad enhet där 
samtliga tester sedan kunde utföras. För detta så utfördes ett antal identiska tester där 
batteriet först laddades upp till 100% kapacitet och applikationen sattes till att innehålla totalt
10 av 10 vita fält och där ingen växling av färgschema utfördes vid samtliga tester. En viss 
variation kunde upptäckas bland mätresultaten och den iakttagelse som kunde göras under 
dessa tester var att BatteryManager verkade rapportera relativt konsekventa mätresultat vid 
identiska tester där variationer var maximalt 0,1% av batteriets totala kapacitet. 0,1% av 
batteriets totala kapacitet är också det minsta värde som kan mätas dvs. upplösningen för 
BatteryManager och dess konstant BATTERY_PROPERTY_CHARGE_COUNTER som 
används för att utläsa aktuell kapacitet av enheternas batteri i µAh. BatteryManager 
rapporterade in en maximal total kapacitet på 2967000 µAh för S8, för S10+ 3958000 µAh 
och för A40 3100000 µAh. För exempelvis S8 innebar det att upplösningen var 2967000 
µAh * 0,1% = 2967 µAh, för S10+ 3958 µAh och för A40 3100 µAh. Så för bedömningen och
rapportering av fortsatta mätresultat så gjordes en notering om att en felmarginal på +- 
2967, 3958 och 3100 µAh för respektive enhet bör tas i beaktande. Följande är resultaten 
av testerna, men observera dock att första mätresultaten vid 100% som ger ett märkbart 
lågt resultat bör bortses ifrån på grund av anledning som diskuteras i slutet av detta 
delkapitel:
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Resultaten av testerna visade dock att inget mönster kunde identifieras vad gäller att 
energiförbrukningen ökade eller minskade beroende på var tester utfördes för S8 i 
batterikapacitetsintervallet 99,1- 58,9% och för A40 och S10+ i intervallet 99,9-90,0%. Läs 
mer under delkapitel 6.1.3 för förklaring till skillnader i säkrade mätintervaller. Inga 
mätningar när batteriets kapacitet var lägre än dessa nivåer utfördes utan dessa bedömdes 
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därmed som säkrade och sattes till de intervaller där samtliga tester under projektarbetet 
sedan utfördes. Varje test som utfördes direkt vid 100% batterikapacitet genererade en 
märkbart lägre uppmätt energiförbrukning, men detta beror på att batteriet i verkligheten har
en något högre kapacitet än det maxvärde som BatteryManager rapporterar tillbaka[16]. För
att beräkna uppmätt energiförbrukning så användes följande enkla modell:

Förbrukad energi = Batterikapacitet vid start av test – Batterikapacitet vid slut av test

Vid testerna av enheterna så rapporterade BatteryManager som tidigare beskrivits in en 
maximal total kapacitet på 2967000 µAh för S8, för S10+ 3958000 µAh och för A40 
3100000 µAh men där det exakta och egentliga värdet då alltså är något högre. Så när 
tester gjordes precis vid 100% kapacitet så gavs ett felaktigt värde för ”batterikapacitet vid 
start av test”. Så därför beslutades det att vid ingången av varje testserie för samtliga tre 
testade enheter så skulle det utföras ett initialt test men där mätresultatet från det testet 
skulle bortses ifrån.

5.1.2 Test 1 – statiska GUI:n
Mätresultaten från test 1 visar hur stor energiförbrukningen är vid 5 minuters statisk 
visning(ingen energioptimering utförs) av ett GUI vid samtliga steg mellan 0% upp till 100%-
ig möjlig energioptimering dvs. där skärmen vid 0% är helt svart och vid 100% helt vit. 
Mätresultaten visar de uppmätta snittresultaten från 8 körningar av varje test. För 
fullständiga mätresultat se bilaga 1. 

Optimeringsgrad S8 S10+ A40
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

37 088 32 159 37 587
35 233 30 675 36 812
33 379 30 180 36 037
31 154 27 211 34 875
29 670 23 748 29 450
26 703 22 264 27 512
23 736 21 769 25 962
20 769 17 811 21 312
18 173 16 327 19 762
15 206 13 358 18 212
13 722 10 390 15 122

Tabell 4: Statisk visning av GUI:n. Alla mätresultat anges i µAh.

5.1.3 Test 2 – energioptimerade GUI:n
Mätresultaten från test 2 visar energiförbrukningen vid växling mellan icke energioptimerade
till maximalt energioptimerade GUI:n under en mätperiod på totalt 5 minuter. För fullständiga
mätresultat, se bilaga 1. Följande diagram visar den totala energibesparing som 
åstadkommits under detta test jämfört med om ingen optimering av färgschema alls utförts 
dvs. mätresultaten från test 1. De olika diagrammen visar olika grader av potentiell 
energioptimering samt när växling av färgschema skett varannan, var 5:e, 15:e, 25:e och 
75:e sekund.
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 6 Diskussion
Följande kapitel inleds med delkapitel 6.1 rörande projektarbetets metod där applikationen 
och testerna diskuteras. Delkapitel 6.2 diskuterar resultat av testerna och presenterar svar 
på RQ1-RQ4.Kapitlets avslutande del 6.3 nämner eventuella etiska aspekter och diskuterar 
dessa.

6.1 Metod
Följande delkapitel redovisar den valda metoden vilket innefattar applikationen som testats, 
testernas och dess utformning samt övergripande problem och brister med metoden.

6.1.1 Applikationen
Den applikation som skapades utformades(utifrån projektarbetets författares bästa förmåga)
på ett så avskalat sätt som möjligt med minsta möjliga overhead som potentiellt skulle 
kunna påverka mätresultaten. Något som valdes bort i detta arbete men som potentiellt kan 
medföra en overhead om detta energibesparingskoncept skulle appliceras på ett verkligt 
scenario dvs. på en riktig applikation, är den eventuella overhead(med potentiellt ökad 
energiförbrukning som följd) det kan medföra att initialt behöva beräkna vilken 
energioptimeringsgrad den aktuella applikationen har för tillfället, för att i nästa steg kunna 
ta beslutet om en växling av GUI:ts färger till ett mer energioptimerat färgschema skulle vara
lönsamt vid ett givet scenario. Eftersom syftet med denna studie dock bara var att avgöra 
nivåer av optimeringsgrad samt under hur lång tid applikationer behöver få visa sitt 
energioptimerade GUI för att det ska vara lönsamt så beslutades det att den funktionaliteten
inte skulle inkluderas. Så mätresultaten av denna studie får därför ses som gällande för 
applikationer där man på förhand vet, eller där detta beräknats initialt vid uppstart av 
applikationen, vilken energioptimeringsgrad dess GUI har.

Vad gäller allmän optimering av kod sett ur potentiell energibesparingssynpunkt så lades 
ingen stor vikt vid det eftersom samtliga tester har utförts under identiska förhållande. Så 
eventuell ”onödig” energiförbrukning orsakad av ineffektiv kod bör därför ha varit konstant 
under samtliga tester. 

Applikationen byggdes upp av totalt 10 TextView-element som sattes till antingen vita eller 
svarta, och beroende på variationen av dessa så utgjorde det den potentiella 
optimeringsgrad som önskades. Något som dock inte kan uteslutas är möjligheten att andra 
mätresultat hade uppmätts om elementen hade varit av annan typ eller om antalet hade 
varit 100 istället för 10. Alla element kanske inte kan växla färg på samma sätt som ett 
TextView-element vilket potentiellt hade kunnat kräva en helt annan hantering och därmed 
också påverkat resultatet.
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6.1.2 Mätverktyg
För att mäta energiförbrukningen så undersöktes i ett tidigt skede både möjligheten att 
använda sig av hårdvarubaserade hjälpmedel såväl som mjukvarubaserade. Samtliga 
hårdvarubaserade uteslöts tidigt på grund av begränsande resurser under projektarbetet, så
mjukvarubaserade alternativ fick därför undersökas. Valet stod mellan Android Energy 
Profiler [19], Android Battery Historian [20] och Android BatteryManager [16] där valet 
slutgiltigt landande på det senare alternativet med motiveringen att det erbjöd den 
funktionalitet som efterfrågades för mätningarna och med en enkel och lättförståelig 
hantering. Verktygets produktinformation [18] beskrev också att konsekventa provkörningar/
mätningar av energiförbrukning genererar användbara och tillförlitliga mätresultat. I 
efterhand så visade det sig, utifrån den mängd och den längd på testperioderna som sattes 
upp(pga. tidsbegrändande skäl) under arbetet, att det hade varit bättre med något annat 
alternativ som hade kunnat generera mer exakta mätresultat eftersom variationerna mellan 
varje mätning ändå kunde ses som relevanta. Läs mer om mätresultat i följande delkapitel
6.2. På vissa enheter finns alternativet att plocka ut mätresultat från attributet 
BATTERY_PROPERTY_ENERGY_COUNTER [18] vilket ger en högre upplösning på 
resultaten än på attributet  BATTERY_PROPERTY_CHARGE_COUNTER vilket var enda 
alternativet för de testade enheterna.

6.1.3 Testerna
De första testerna som gjordes var på enheten S8 där målet var att fastställa ett intervall i 
batteriets urladdningsnivå där samtliga tester kunde utföras, för att säkerställa att inte 
variationer i uppmätta testresultat kunde variera beroende på stadie i batteriets 
urladdningskurva. För enheten S8 så fastställdes det att det var säkert att utföra tester allt 
mellan 99,9% ner till 58,9%. Dock insågs tidigt att om samtliga övriga tester skulle hinnas 
med under tidsramarna för detta projekt så kunde inte så omfattande tester göras för 
samtliga enheter. Därför säkerställdes det bara att batterinivåer mellan 99,9% och 90,0% 
var säkra att utföra tester på resterande enheter och samtliga tester utfördes därför 
däremellan, medan samtliga tester på S8 utfördes mellan 99,9% ner till 58,9% total 
batterikapacitet.

För de tester där energioptimering av applikationens färgschema utfördes så producerades 
varje enskilt rapporterat mätresultat genom att varje test utfördes under 5 minuter och totalt 
8 gånger där sedan ett snittresultat räknades fram. Ett exempel på testscenario var att 
applikationen sattes till att ha 10 vita fält och 0 svarta fält vilket då innebar att applikationens
GUI hade en 100%-ig optimeringspotential. Under följande 5 minuter så växlade då 
applikationen varje sekund från att ha 10 vita och 0 svarta fält till att ha 0 vita fält och 10 
svarta fält, och detta gjordes då totalt 8 gånger. Detta testupplägg gjordes sedan igen men 
där växlingen skedde var 5:e sekund, var 15:e, 25:e och 75:e sekund. Samma totala 
upplägg gjordes sedan när applikationen hade 9 vita fält och 1 svart och sedan hela vägen 
ner till 1 vitt fält och 9 svarta fält. Mätresultaten gav en tydlig indikation på hur 
energiförbrukningen påverkades i varje scenario, men den relativt låga upplösningen på 
mätningarna gav variationer som var av relevant storlek. Exempelvis när applikationen 
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testades med 10 vita och 0 svarta fält och där växlingen skedde varje sekund, så kunde 
exempelvis en mätning visa 23748 µAh och en annan visa 19790 µAh. Det ger en variation 
på 16,7% vilket får ses som signifikant. Nu utfördes dock 8 mätningar vid varje testserie och
ett snitt räknades fram vilket kan balansera ut den totala energiförbrukningen, men sannolikt
hade dels fler mätningar men framförallt längre mätperioder varit av värde för att minska 
den relativa variationen.

6.1.4 Övergripande problem och brister
Till projektarbetets genomförande så beslutades det att samtliga tester skulle utföras på tre 
olika enheter där samtliga enheter ingick i Samsungs produktserie ”Galaxy”. Detta eftersom 
det är en väldigt populär produktserie och där tanken med detta projektarbete då skulle vara
att resultatet kunde göras gällande för en väldigt stor del av alla mobilanvändare. Ett 
problem som dock uppstod med det upplägg som hade valts för att utföra testerna var att 
det blev långt mycket mer tidskrävande än vad som först hade uppskattats, och för vad som
egentligen rymdes inom tidsramarna för detta projekt. Den totala tiden för samtliga tester 
var:

● Förberedande test: Säkerställande av säkrat mätinterval i batteriets   
urladdningskurva 

✔ Totalt 100 minuter 

● Test 1 - Mätningar av visning av statiskt GUI:  

✔ Samtliga nivåer mellan 100% ner till 0% optimeringspotential ska testas vid 
statisk visning av ett GUI = 11 körningar

✔ Varje nivå ska testas 8 gånger där varje körning är 5 minuter = 40 minuter
 

Totalt 11 x 40 = 440 minuter

● Test 2 - Mätningar av GUI:n där energioptimering dvs. växling av färgschema utförs  

✔ Samtliga nivåer mellan 100% ner till 10% optimeringspotential ska testas = 
10 körningar

✔ Samtliga nivåer ska testas där växling sker varje 1, 5, 15, 25, 75 sekund = 5

✔ Varje nivå ska testas 8 gånger där varje körning är 5 minuter = 40 minuter

Totalt 10 x 5 x 40 = 2000 minuter

Dessa testserier skulle sedan utföras på 3 olika enheter vilket ger totalt (100 + 440 + 2000) 
*3 = 7620 minuter av effektivt testande. Mellan varje nivå så behövde enheterna laddas 
tilllbaka upp till 100% batterikapacitet för att säkerställa att variationer i mätresultaten inte 
uppstod på grund av att tester utfördes på olika nivåer av batteriets urladdningskurva. En 
grov uppskattning är att ca. 1000 minuter ytterligare gick åt till att vänta på att batterierna 
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återigen skulle laddas upp. Administration bestående av att modifiera applikationen mellan 
varje testserie så att växlingar av färgschema exempelvis först utfördes vid varje 1 sekund 
för att vid nästa serie växlas vid vid varje 5 sekund osv. beräknas ha medfört ytterligare 400 
minuters arbete. Så totalt 7620 + 1000 + 400 = 9020 miuter vilket blir ca. 150 timmar eller 
strax under 4 veckors heltidsarbete. Vid inledningen av detta projektarbete så gjordes en 
grov uppskattning om att ca. 40 timmars testande vore rimligt för att utföra detta arbete och 
för att producera tillräckliga resultat, så detta visade sig vara en grov feluppskattning. Ett 
rimligare upplägg hade i det här fallet därför varit att endast testa en enhet och därmed gå in
med samma målsättning och syfte som projektet GEMMA [5] vilket då hade inneburit att 
resultatet endast skulle göras gällande för en testad enhet men där rimlig potential 
fortfarande eventuellt kunnat påvisas för detta energibesparingskoncept. Ett annat alternativ
hade varit att ett helt annat upplägg för tester hade behövt tas fram.    

6.2 Mätresultat
Följande delkapitel redovisar delar av mätresultaten och hänvisar till bilagor med kompletta 
mätresultat, samt diskuterar dessa resultat, dess innebörder och eventuella begränsningar.

6.2.1 Test 1 – statiska GUI:n
Mätresultaten från test 1 återges i bilaga 1 och har gett svar till RQ1 som ställer frågan hur 
mycket energi som förbrukas för att statiskt visa GUI:n med 0%-ig, 10%-ig, 20%-ig osv. upp 
till 100%-ig möjlig energioptimering av dess färgschema? Mätresultaten gör det tydligt att 
vilka färger skärmarna visar direkt påverkar energiförbrukningen. När skärmarna är 100% 
vita så genereras den högsta energiförbrukningen och denna minskar sedan stadigt i takt 
med varje test där skärmarna stegvis går ner mot att vara 0% vita. Denna iakttagelse har 
kunnat göras för samtliga testade enheter.

RQ4 sökte finna svar på om någon skillnad i uppmätta resultat vad gäller energiförbrukning 
mellan de olika testade enheterna kunde identifieras, och mellan de olika testade enheterna
så kunde man se att S8 och A40 generellt förbrukar mer energi än S10+. Med tanke på att 
S10+ har en avsevärt större skärm(6,4 tum) än S8(5,8 tum) och A40(5,9 tum) och eftersom 
skärmen står för en signifikant del av en mobiltelefons totala energiförbrukning [14] så får 
detta kanske ses som något oväntat. Skillnader i hårdvara får kanske antas utgöra 
anledningen eller en del av denna, men bedömningen av detta ligger utanför testarens 
kompetensområde och har på grund av tidsbegränsande skäl ej undersökts vidare. Något 
som också kunde urskiljas bland mätresultaten var att A40 och S8 generellt gjorde en större
vinst än S10+ vad gäller minskad energiförbrukning när energioptimering dvs. växling av 
färgschema väl utfördes. En möjlig förklaring till detta kan vara att eftersom mätresultaten 
visar på att dessa två enheter generellt förbrukar mer energi än S10+ för att visa ljusa färger
så uppstår också en större skillnad när jämförelser slutligen görs mellan när skärmen visar 
det icke-energioptimerade(helt eller delvis vita) läget och det energioptimerade läget(helt 
svarta). Så sammanfattningsvis för RQ4 så kan inte något annat tydligt mönster urskiljas än 
det att S8 och A40 generellt förbrukar mer energi vid visning av det icke-energioptimerade 
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läget än S10+, men gör samtidigt en större förtjänst i form av minskad energiförbrukning när
väl energioptimering dvs. växling av färgschema utförs.

6.2.2 Test 2 – energioptimering av GUI:n
Mätresultaten i bilaga 2 från test 2 där energioptimering av GUI:n har utförts visar i näst intill
samtliga fall på samtliga enheter på att denna typ av energibesparingskoncept kan vara 
lönsamt. Enbart vid ett tillfälle, när S10+ endast hade en 10%-ig potentiell 
energioptimeringsgrad och där växlingen av färgschema utfördes varannan sekund, så 
kunde en högre total energiförbrukning uppmätas. Varför växlingen av färgschema testades 
att utföras vid både 1, 5, 15, 25 och 75 sekunder var för att tvinga fram olika antal växlingar 
och för att sedan kunnde jämföra dessa mätresultat mot varandra för att slutligen kunna se 
om antalet växlingar påverkar mätresultaten. Någon sådant mönster har inte kunnat utläsas 
från något test från någon av enheterna, utan vid något test så har växlingar varannan 
sekund genererat ett lägre resultat än växlingar vid exempelvis var 75:e sekund och vice 
versa osv. Skillnaderna mellan mätningarna har vid varje testserie legat inom de 0,1% av de
testade enheternas totala batterikapacitet och den upplösning som BatteryManager 
erbjuder. Detta pekar i sin tur på att själva processen i sig att växla färgschema dvs. läsa in 
GUI:ts komponenter och färgsatta dessa, inte medför någon nämnvärd ökad 
energiförbrukning vilket då ger svar till RQ2. Även RQ3 - som syftar få svar på vilken den 
kortaste tiden GUI:n med olika grad av möjlig energioptimering som kortast behöver visas i 
sina nya energioptimerade färgscheman(innan de återigen växlas tillbaka till sina 
ursprungliga färgscheman igen) för att medföra en totalt sett minskad energiförbrukning 
jämfört med om ingen energioptimering alls utförts – får anses som besvarad. Mätresultaten
visar att även om GUI:t bara kan energioptimeras med 10% och växlar över till det 
energibesparade färgschemat under en sekund så kommer den totala energiförbrukningen 
att minska, så när som på det enda undantag som beskrivits tidigare i detta delkapitel. Hur 
potentialen ser ut om optimeringspotentialen går under 10% har ej testats i detta arbete. På 
grund av mätverktygets relativt låga upplösning vad gäller mätresultaten så bör dock den 
0,1%-iga avvikelsen tas i beaktande vilket gör att gränsen därför kan ligga närmare i 
närheten att en 20%-ig energioptimering bör vara möjlig för att en minskad 
energiförbrukning ska kunna garanteras redan vid en sekunds visning av det nya 
energioptimerade färgschemat. Vidare tester med mer exakta mätverktyg bör kunna 
precisera detta.

6.3 Etiska aspekter
Eftersom denna rapport och projektarbetets resultat endast tar upp och visar hur dessa tre 
testade enheters energiförbrukning påverkas vid användandet av detta 
energibesparingskoncept, så har det inte kunnat urskiljas något sätt som denna information 
ska kunna användas så att någon eller något kan påverkas negativt.
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 7 Slutsatser
Kapitlet sammanfattar projektarbetet samt redovisar slutsatser och tar även upp förslag till 
fortsatta studier inom området. 

Projektarbetets visade sig bli ett mer tidskrävande arbete än de inledande uppskattningarna,
men i slutändan så har de önskade mätresultaten kunnat samlas ihop och bedömas för att i 
slutändan också besvara de forskningsfrågor som ställdes upp inför arbetet. Arbetets 
övergripande syfte och mål var till största del att undersöka om denna typ av 
energibesparingskoncept kunde visa potential för lönsamhet att applicera i olika typer av 
kortare tidsperspektiv än exempelvis Androids Dark Mode eller övriga nämnda studier i 
inledningskapitlet i denna rapport, som samtliga innebär en mer ihållande förändring av en 
applikations GUI och dess färger. Mätresultaten från denna studie visade sig bli något 
inexakta på grund av det valda mätverktygets låga upplösning, men eftersom samtliga 
resultat visade på att energibesparingskonceptet medför positiva siffror vad gäller minskad 
energiförbrukning så ger den sammantagna bilden att en tydlig potential kan påvisas. 
Mätresultaten visar att det endast krävs att en 10%-ig optimering av en applikations 
färgschema ska vara möjlig för att det redan vid en sekunds visning av det nya 
energioptimerade färgschemat (innan det återigen växlar tillbaka till sitt ursprungliga 
färgschema) för att det totalt sett ska medföra en minskad energiförbrukning jämfört med 
om ingen optimering alls hade utförts. Gränsen kanske till och med ligger nedanför 10% och
att det krävs kortare tid än 1 sekunds visning, men lägre och kortare nivåer än så har ej 
testats i detta arbete. 

Potentiella användningsområden för detta energibesparingskoncept skulle exempelvis 
kunna vara på samma sätt som screen dimming(en sänkning av skärmens ljusstyrka) 
används idag på många olika mobiltelefonmodeller. För modellerna i den testade Galaxy-
serien så finns något som kallas skärmtimeout som är en valbar funktionalitet som efter en 
viss tids inaktivitet sänker skärmens ljusstyrka, för att efter ytterligare en tids inaktivitet 
slutligen släcka ner skärmen helt. I Chamelion-studien [3] så beskriver man att en 
optimering av en applikations färgschema generellt sett är en effektivare metod än screen 
dimming vad gäller målet att nå en minskad energiförbrukning. Så förslag till framtida studier
vore därför exempelvis att implementera en skärmtimeoutfunktionalitet som istället för 
screen dimming använder sig av optimering av applikationers färgschema, och sedan göra 
jämförelser på vad eventuella skillnader i energiförbrukning kan bli. I ett sådant 
användningsområde så kan det då också antas att optimeringspotentialen sannolikt kan bli 
minst 10% eftersom man vid en skärmtimeoutfunktionalitet inte behöver ta stor hänsyn till 
användarupplevelsen(eftersom telefonen bedöms som inaktiv) och man bör därför kunna 
sträva efter att göra så stor del av skärmen som möjligt till att vara så svart(eller annan mörk
ton) som möjligt. Det kan också antas att växlingen över till det nya energioptimerade 
färgschemat kommer att visas längre än de minimum 1 sekund som detta projektarbete har 
visat krävs, eftersom de val som exempelvis Galaxy-modellerna erbjuder för sin 
skärmtimeoutfunktionalitet är efter 15 sekunders inaktivitet som minimum. 
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Eftersom det i detta projektarbetet endast testas när det ursprungliga färgschemat växlas 
över till ett helt svart färgschema, så kan ytterligare ett förslag till fortsatta studier vara att 
testa när det växlas över till ett färgschema som inte är helt svart utan exempelvis till en 
väldigt mörkt grå färg istället, direkt angränsande till svart. Kan det exempelvis vara så att 
OLED-skärmar tillåts ”stänga av” pixlar när de visar helt svarta färger, men tvingas ha på 
pixlarna när den grå färgen ska visas, och att det på grund av det kan orsaka någon 
signifikant skillnad i mätresultat när liknande tester som i detta projektarbete utförs?
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Bilagor

Bilaga 1

Bilaga 1.1 – mätresultat från statiskt GUI, Samsung Galaxy A40

Bilaga 1.2 – mätresultat från statiskt GUI, Samsung Galaxy S10+

Bilaga 1.3 – mätresultat från statiskt GUI, Samsung Galaxy S8

38

50% vitt
40% vitt

30% vitt
20% vitt
10% vitt

0% vitt
Alla tester körs under totalt 5 minuter Alla värden anges i µAh

26 703 26 703 26 703 26 703 26 703 26 703 26 703 26 703 26 703,00
23 736 23 736 23 736 23 736 23 736 23 736 23 736 23 736 23 736,00

20 769 20 769 20 769 20 769 20 769 20 769 20 769 20 769 20 769,00
17 802 17 802 17 802 17 802 14 835 20 769 17 802 20 769 18 172,88
14 835 14 835 14 835 14 835 14 835 17 802 14 835 14 835 15 205,88

14 835 14 835 11 868 14 835 14 835 14 835 11 868 11 868 13 722,38

80% vitt

70% vitt

60% vitt

50% vitt

40% vitt

30% vitt

20% vitt

10% vitt

0% vitt

Alla tester körs under totalt: 5 minuter Alla värden anges i µAh

34 100 37 200 34 100 37 200 37 200 37 200 34 100 37 200 36 037,50

34 100 34 100 37 200 34 100 34 100 34 100 34 100 37 200 34 875,00

27 900 31 000 31 000 27 900 27 900 27 900 31 000 31 000 29 450,00

27 900 27 900 27 900 27 900 27 900 27 900 24 800 27 900 27 512,50

24 800 24 800 24 800 24 800 24 800 27 900 27 900 27 900 25 962,50

15 500 21 700 18 600 24 800 21 700 21 700 24 800 21 700 21 312,50

18 600 18 600 21 700 21 700 21 700 18 600 18 600 18 600 19 762,50

18 600 15 500 18 600 18 600 18 600 18 600 18 600 18 600 18 212,50

15 500 15 500 15 500 12 400 15 500 15 500 15 500 15 500 15 112,50

Energiförbrukning statiskt GUI Körning 1 Körning 2 Körning 3 Körning 4 Körning 5 Körning 6 Körning 7 Körning 8 Snitt
100% vitt
90% vitt
80% vitt
70% vitt
60% vitt
50% vitt
40% vitt
30% vitt
20% vitt
10% vitt
0% vitt

Alla tester körs under totalt 5 minuter Alla värden anges i µAh

35 622 31 664 31 664 31 664 31 664 31 664 31 664 31 664 32 158,75
31 664 31 664 27 706 31 664 27 706 31 664 31 664 31 664 30 674,50
27 706 31 664 31 664 27 706 31 664 31 664 31 664 27 706 30 179,75
23 748 27 706 27 706 27 706 27 706 27 706 27 706 27 706 27 211,25
23 748 23 748 23 748 23 748 23 748 23 748 23 748 23 748 23 748,00
19 790 23 748 19 790 23 748 23 748 23 748 19 790 23 748 22 263,75
27 706 15 832 19 790 19 790 23 748 19 790 27 706 19 790 21 769,00
15 832 15 832 15 832 15 832 19 790 19 790 19 790 19 790 17 811,00
15 832 15 832 15 832 15 832 15 832 19 790 15 832 15 832 16 326,75
11 874 11 874 15 832 11 874 15 832 11 874 15 832 11 874 13 358,25
11 874 11 874 7 916 11 874 7 916 7 916 11 874 11 874 10 389,75
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Bilaga 2

Bilaga 2.1 – mätresultat från energioptimeringpotential 100-50%, Samsung Galaxy A40

39

Optimeringspotential 100% Testad enhet: S8

Växlingsfrekvens Körning 1 Körning 2 Körning 3 Körning 4 Körning 5 Körning 6 Körning 7 Körning 8 Snitt 100% vitt Diff

1 s

5 s

15s

25s

75s

Optimeringspotential 90%

Växlingsfrekvens Körning 1 Körning 2 Körning 3 Körning 4 Körning 5 Körning 6 Körning 7 Körning 8 Snitt 90% vitt

1 s

5 s

15s

25s

75s

Optimeringspotential 80%

Växlingsfrekvens Körning 1 Körning 2 Körning 3 Körning 4 Körning 5 Körning 6 Körning 7 Körning 8 Snitt 80% vitt

1 s

5 s

15s

25s

75s

Optimeringspotential 70%

Växlingsfrekvens Körning 1 Körning 2 Körning 3 Körning 4 Körning 5 Körning 6 Körning 7 Körning 8 Snitt 70% vitt

1 s

5 s

15s

25s

75s

Optimeringspotential 60%

Växlingsfrekvens Körning 1 Körning 2 Körning 3 Körning 4 Körning 5 Körning 6 Körning 7 Körning 8 Snitt 60% vitt

1 s

5 s

15s

25s

75s

Optimeringspotential 50%

Växlingsfrekvens Körning 1 Körning 2 Körning 3 Körning 4 Körning 5 Körning 6 Körning 7 Körning 8 Snitt 50% vitt

1 s

5 s

15s

25s

75s

27 900 24 800 21 700 27 900 24 800 24 800 21 700 24 800 24 800 37 588 12 788
24 800 24 800 24 800 24 800 27 900 27 900 27 900 27 900 26 350 37 588 11 238
27 900 27 900 24 800 27 900 27 900 27 900 24 800 27 900 27 125 37 588 10 463
24 800 24 800 24 800 24 800 24 800 24 800 27 900 27 900 25 575 37 588 12 013
27 900 24 800 31 000 24 800 31 000 27 900 27 900 24 800 27 513 37 588 10 075

21 700 24 800 24 800 24 800 24 800 27 900 24 800 24 800 24 800 36 813 12 013
24 800 24 800 24 800 27 900 24 800 24 800 24 800 24 800 25 188 36 813 11 625
24 800 24 800 27 900 24 800 27 900 24 800 24 800 24 800 25 575 36 813 11 238
21 700 24 800 21 700 24 800 24 800 24 800 24 800 24 800 24 025 36 813 12 788
24 800 24 800 21 700 27 900 27 900 27 900 24 800 27 900 25 963 36 813 10 850

21 700 24 800 24 800 21 700 24 800 21 700 24 800 21 700 23 250 36 038 12 788
24 800 24 800 24 800 27 900 24 800 24 800 24 800 27 900 25 575 36 038 10 463
24 800 21 700 24 800 24 800 21 700 21 700 24 800 21 700 23 250 36 038 12 788
21 700 24 800 27 900 24 800 24 800 24 800 24 800 24 800 24 800 36 038 11 238
24 800 27 900 24 800 21 700 24 800 27 900 27 900 24 800 25 575 36 038 10 463

24 800 21 700 21 700 21 700 27 900 21 700 24 800 24 800 23 638 34 875 11 238
24 800 21 700 21 700 21 700 21 700 21 700 21 700 21 700 22 088 34 875 12 788
24 800 24 800 21 700 21 700 24 800 21 700 21 700 24 800 23 250 34 875 11 625
24 800 21 700 24 800 21 700 21 700 21 700 21 700 27 900 23 250 34 875 11 625
24 800 24 800 21 700 21 700 24 800 24 800 24 800 21 700 23 638 34 875 11 238

21 700 24 800 21 700 21 700 21 700 21 700 21 700 21 700 22 088 29 450 7 363
21 700 21 700 21 700 21 700 21 700 21 700 21 700 21 700 21 700 29 450 7 750
15 500 18 600 21 700 21 700 21 700 21 700 21 700 21 700 20 538 29 450 8 913
21 700 21 700 21 700 21 700 24 800 24 800 21 700 24 800 22 863 29 450 6 588
15 500 21 700 21 700 21 700 21 700 21 700 21 700 24 800 21 313 29 450 8 138

18 600 18 600 21 700 18 600 18 600 21 700 21 700 21 700 20 150 27 513 7 363
18 600 21 700 21 700 21 700 18 600 18 600 18 600 18 600 19 763 27 513 7 750
18 600 21 700 21 700 18 600 18 600 21 700 18 600 21 700 20 150 27 513 7 363
21 700 21 700 18 600 18 600 24 800 18 600 21 700 18 600 20 538 27 513 6 975
18 600 18 600 18 600 18 600 21 700 21 700 21 700 21 700 20 150 27 513 7 363
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Bilaga 2.2 – mätresultat från energioptimeringpotential 40-10%, Samsung Galaxy A40

Bilaga 2.3 – mätresultat från energioptimeringpotential 100-70%, Samsung Galaxy S10+ 

40

Optimeringspotential 40%

Växlingsfrekvens Körning 1 Körning 2 Körning 3 Körning 4 Körning 5 Körning 6 Körning 7 Körning 8 Snitt 40% vitt Diff

1 s

5 s

15s

25s

75s

Optimeringspotential 30%

Växlingsfrekvens Körning 1 Körning 2 Körning 3 Körning 4 Körning 5 Körning 6 Körning 7 Körning 8 Snitt 30% vitt

1 s

5 s

15s

25s

75s

Optimeringspotential 20%

Växlingsfrekvens Körning 1 Körning 2 Körning 3 Körning 4 Körning 5 Körning 6 Körning 7 Körning 8 Snitt 20% vitt

1 s

5 s

15s

25s

75s

Optimeringspotential 10%

Växlingsfrekvens Körning 1 Körning 2 Körning 3 Körning 4 Körning 5 Körning 6 Körning 7 Körning 8 Snitt 10% vitt

1 s

5 s

15s

25s

75s

18 600 18 600 18 600 18 600 18 600 18 600 18 600 18 600 18 600 25 963 7 363
18 600 18 600 18 600 18 600 18 600 18 600 18 600 18 600 18 600 25 963 7 363
21 700 21 700 18 600 18 600 18 600 18 600 18 600 21 700 19 763 25 963 6 200
18 600 21 700 18 600 18 600 18 600 18 600 18 600 21 700 19 375 25 963 6 588
18 600 18 600 21 700 21 700 21 700 21 700 18 600 21 700 20 538 25 963 5 425

15 500 18 600 21 700 15 500 18 600 18 600 15 500 18 600 17 825 21 313 3 488
18 600 15 500 18 600 18 600 18 600 15 500 15 500 18 600 17 438 21 313 3 875
18 600 18 600 18 600 18 600 18 600 18 600 21 700 18 600 18 988 21 313 2 325
15 500 15 500 18 600 18 600 18 600 18 600 18 600 18 600 17 825 21 313 3 488
18 600 18 600 21 700 18 600 18 600 18 600 21 700 15 500 18 988 21 313 2 325

15 500 15 500 15 500 15 500 15 500 15 500 18 600 15 500 15 888 19 763 3 875
18 600 15 500 15 500 15 500 15 500 15 500 18 600 18 600 16 663 19 763 3 100
21 700 15 500 18 600 15 500 18 600 18 600 18 600 15 500 17 825 19 763 1 938
15 500 15 500 18 600 15 500 15 500 18 600 15 500 15 500 16 275 19 763 3 488
18 600 15 500 15 500 15 500 15 500 18 600 15 500 18 600 16 663 19 763 3 100

15 500 18 600 15 500 15 500 18 600 15 500 15 500 15 500 16 275 18 213 1 938
15 500 15 500 12 400 15 500 18 600 15 500 15 500 15 500 15 500 18 213 2 713
15 500 12 400 15 500 15 500 15 500 15 500 15 500 15 500 15 113 18 213 3 100
18 600 12 400 12 400 15 500 15 500 15 500 12 400 15 500 14 725 18 213 3 488
12 400 15 500 15 500 12 400 15 500 15 500 15 500 15 500 14 725 18 213 3 488

Optimeringspotential 100% Alla tester körs under 5 minuter Testad enhet: S10+
Växlingsfrekvens Körning 1 Körning 2 Körning 3 Körning 4 Körning 5 Körning 6 Körning 7 Körning 8 Snitt 100% vitt Diff

1 s
5 s
15s
25s
75s

Optimeringspotential 90%
Växlingsfrekvens Körning 1 Körning 2 Körning 3 Körning 4 Körning 5 Körning 6 Körning 7 Körning 8 Snitt 90% vitt

1 s
5 s
15s
25s
75s

Optimeringspotential 80%
Växlingsfrekvens Körning 1 Körning 2 Körning 3 Körning 4 Körning 5 Körning 6 Körning 7 Körning 8 Snitt 80% vitt

1 s
5 s
15s
25s
75s

Optimeringspotential 70%
Växlingsfrekvens Körning 1 Körning 2 Körning 3 Körning 4 Körning 5 Körning 6 Körning 7 Körning 8 Snitt 70% vitt

1 s
5 s
15s
25s
75s

23 748 23 748 19 790 23 748 19 790 19 790 23 748 19 790 21 769 32 159 10 390
23 748 23 748 23 748 23 748 23 748 23 748 23 748 23 748 23 748 32 159 8 411
19 790 19 790 27 706 23 748 19 790 19 790 19 790 19 790 21 274 32 159 10 885
19 790 19 790 19 790 23 748 23 748 23 748 19 790 19 790 21 274 32 159 10 885
23 748 23 748 23 748 19 790 23 748 23 748 23 748 19 790 22 759 32 159 9 400

23 748 23 748 23 748 19 790 19 790 23 748 19 790 19 790 21 769 30 675 8 906
19 790 19 790 23 748 19 790 19 790 23 748 19 790 23 748 21 274 30 675 9 400
27 706 19 790 19 790 19 790 23 748 19 790 19 790 23 748 21 769 30 675 8 906
23 748 19 790 23 748 19 790 19 790 23 748 23 748 23 748 22 264 30 675 8 411
23 748 23 748 19 790 19 790 23 748 23 748 23 748 23 748 22 759 30 675 7 916

19 790 19 790 19 790 19 790 23 748 19 790 23 748 19 790 20 780 30 180 9 400
19 790 23 748 19 790 19 790 23 748 23 748 23 748 19 790 21 769 30 180 8 411
19 790 19 790 19 790 23 748 23 748 23 748 19 790 23 748 21 769 30 180 8 411
19 790 23 748 19 790 19 790 23 748 23 748 19 790 23 748 21 769 30 180 8 411
19 790 23 748 19 790 19 790 19 790 23 748 23 748 19 790 21 274 30 180 8 906

19 790 23 748 19 790 27 706 19 790 19 790 19 790 19 790 21 274 27 211 5 937
19 790 19 790 23 748 23 748 23 748 23 748 19 790 23 748 22 264 27 211 4 948
15 832 19 790 19 790 19 790 23 748 23 748 19 790 19 790 20 285 27 211 6 927
19 790 23 748 19 790 19 790 19 790 19 790 23 748 23 748 21 274 27 211 5 937
23 748 23 748 23 748 23 748 23 748 23 748 23 748 23 748 23 748 27 211 3 463
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Optimeringspotential 60%
Växlingsfrekvens Körning 1 Körning 2 Körning 3 Körning 4 Körning 5 Körning 6 Körning 7 Körning 8 Snitt 60% vitt Diff

1 s
5 s
15s
25s
75s

Optimeringspotential 50%
Växlingsfrekvens Körning 1 Körning 2 Körning 3 Körning 4 Körning 5 Körning 6 Körning 7 Körning 8 Snitt 50% vitt

1 s
5 s
15s
25s
75s

Optimeringspotential 40%
Växlingsfrekvens Körning 1 Körning 2 Körning 3 Körning 4 Körning 5 Körning 6 Körning 7 Körning 8 Snitt 40% vitt

1 s
5 s
15s
25s
75s

Optimeringspotential 30%
Växlingsfrekvens Körning 1 Körning 2 Körning 3 Körning 4 Körning 5 Körning 6 Körning 7 Körning 8 Snitt 30% vitt

1 s
5 s
15s
25s
75s

Optimeringspotential 20%
Växlingsfrekvens Körning 1 Körning 2 Körning 3 Körning 4 Körning 5 Körning 6 Körning 7 Körning 8 Snitt 20% vitt

1 s
5 s 495
15s
25s
75s

Optimeringspotential 10%
Växlingsfrekvens Körning 1 Körning 2 Körning 3 Körning 4 Körning 5 Körning 6 Körning 7 Körning 8 Snitt 10% vitt

1 s -495
5 s 495
15s 495
25s 0
75s 495

19 790 19 790 23 478 19 790 19 790 19 790 19 790 19 790 20 251 23 748 3 497
19 790 19 790 19 790 19 790 19 790 19 790 23 478 19 790 20 251 23 748 3 497
19 790 19 790 19 790 19 790 19 790 23 478 19 790 19 790 20 251 23 748 3 497
19 790 19 790 19 790 19 790 19 790 19 790 19 790 19 790 19 790 23 748 3 958
19 790 19 790 19 790 19 790 19 790 19 790 19 790 23 478 20 251 23 748 3 497

15 832 15 832 19 790 19 790 19 790 19 790 19 790 19 790 18 801 22 264 3 463
15 832 19 790 19 790 19 790 19 790 19 790 15 832 19 790 18 801 22 264 3 463
19 790 15 832 19 790 19 790 19 790 19 790 15 832 15 832 18 306 22 264 3 958
19 790 15 832 15 832 19 790 19 790 15 832 19 790 19 790 18 306 22 264 3 958
19 790 19 790 19 790 19 790 19 790 19 790 23 748 19 790 20 285 22 264 1 979

19 790 15 832 19 790 15 832 19 790 19 790 15 832 15 832 17 811 21 769 3 958
15 832 15 832 15 832 19 790 15 832 15 832 15 832 15 832 16 327 21 769 5 442
15 832 15 832 15 832 15 832 15 832 19 790 15 832 19 790 16 822 21 769 4 948
15 832 15 832 15 832 15 832 19 790 15 832 15 832 15 832 16 327 21 769 5 442
19 790 15 832 19 790 15 832 15 832 19 790 19 790 15 832 17 811 21 769 3 958

19 790 15 832 15 832 15 832 15 832 11 874 19 790 15 832 16 327 17 811 1 484
11 874 15 832 15 832 15 832 15 832 15 832 15 832 15 832 15 337 17 811 2 474
15 832 15 832 15 832 15 832 15 832 15 832 15 832 15 832 15 832 17 811 1 979
15 832 15 832 15 832 15 832 15 832 15 832 15 832 15 832 15 832 17 811 1 979
11 874 15 832 15 832 15 832 15 832 15 832 15 832 19 790 15 832 17 811 1 979

15 832 15 832 15 832 15 832 15 832 15 832 11 874 11 874 14 843 16 327 1 484
15 832 15 832 15 832 15 832 15 832 15 832 15 832 15 832 15 832 16 327
15 832 15 832 15 832 15 832 11 874 15 832 11 874 15 832 14 843 16 327 1 484
15 832 11 874 19 798 11 874 15 832 15 832 11 874 15 832 14 844 16 327 1 483
15 832 11 874 15 832 15 832 15 832 15 832 11 874 11 874 14 348 16 327 1 979

11 874 15 832 15 832 11 874 11 874 15 832 11 874 15 832 13 853 13 358
11 874 11 874 15 832 11 874 11 874 11 874 11 874 15 832 12 864 13 358
11 874 15 832 11 874 11 874 11 874 11 874 15 832 11 874 12 864 13 358
11 874 11 874 11 874 15 832 11 874 11 874 15 832 15 832 13 358 13 358
11 874 11 874 11 874 15 832 11 874 11 874 11 874 15 832 12 864 13 358
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Optimeringspotential 100% Alla tester körda under 5 minuter Testad enhet: S8

Växlingsfrekvens Körning 1 Körning 2 Körning 3 Körning 4 Körning 5 Körning 6 Körning 7 Körning 8 Snitt 100% vitt Diff

1 s

5 s

15s

25s

75s

Optimeringspotential 90%

Växlingsfrekvens Körning 1 Körning 2 Körning 3 Körning 4 Körning 5 Körning 6 Körning 7 Körning 8 Snitt 90% vitt

1 s

5 s

15s

25s

75s

Optimeringspotential 80%

Växlingsfrekvens Körning 1 Körning 2 Körning 3 Körning 4 Körning 5 Körning 6 Körning 7 Körning 8 Snitt 80% vitt

1 s

5 s

15s

25s

75s

Optimeringspotential 70%

Växlingsfrekvens Körning 1 Körning 2 Körning 3 Körning 4 Körning 5 Körning 6 Körning 7 Körning 8 Snitt 70% vitt

1 s

5 s

15s

25s

75s

Optimeringspotential 60%

Växlingsfrekvens Körning 1 Körning 2 Körning 3 Körning 4 Körning 5 Körning 6 Körning 7 Körning 8 Snitt 60% vitt

1 s

5 s

15s

25s

75s

Optimeringspotential 50%

Växlingsfrekvens Körning 1 Körning 2 Körning 3 Körning 4 Körning 5 Körning 6 Körning 7 Körning 8 Snitt 50% vitt

1 s

5 s

15s

25s

75s

23 736 26 703 23 736 23 736 26 703 23 736 26 703 26 703 25 220 37 088 11 868
23 736 26 703 23 736 23 736 23 736 23 736 23 736 26 703 24 478 37 088 12 610
20 769 23 736 23 736 23 736 20 769 26 703 23 736 23 736 23 365 37 088 13 722
26 703 23 736 26 703 23 736 23 736 26 703 23 736 23 736 24 849 37 088 12 239
23 736 26 703 23 736 23 736 26 703 26 703 26 703 26 703 25 590 37 088 11 497

23 736 23 736 26 703 23 736 23 736 26 703 20 769 20 769 23 736 35 233 11 497
23 736 23 736 23 736 26 703 23 736 23 736 23 736 23 736 24 107 35 233 11 126
20 769 23 736 23 736 26 703 23 736 23 736 23 736 23 736 23 736 35 233 11 497
23 736 26 703 23 736 23 736 23 736 23 736 23 736 23 736 24 107 35 233 11 126
20 769 23 736 20 769 29 670 26 703 26 703 23 736 29 670 25 220 35 233 10 014

20 769 23 736 20 769 20 769 20 769 20 769 20 769 20 769 21 140 33 379 12 239
23 736 17 802 20 769 23 736 23 736 23 736 23 736 23 736 22 623 33 379 10 755
20 769 20 769 23 736 23 736 20 769 20 769 20 769 23 736 21 882 33 379 11 497
17 802 23 736 20 769 23 736 20 769 23 736 20 769 20 769 21 511 33 379 11 868
20 769 23 736 23 736 23 736 23 736 23 736 23 736 20 769 22 994 33 379 10 385

23 736 20 769 20 769 23 736 20 769 17 802 20 769 23 736 21 511 31 154 9 643
20 769 20 769 23 736 20 769 20 769 23 736 20 769 20 769 21 511 31 154 9 643
17 802 23 736 20 769 20 769 23 736 23 736 23 736 20 769 21 882 31 154 9 272
17 802 20 769 20 769 20 769 20 769 20 769 20 769 23 736 20 769 31 154 10 385
23 736 23 736 20 769 20 769 23 736 20 769 20 769 23 736 22 253 31 154 8 901

20 769 20 769 20 769 20 769 20 769 17 802 23 736 20 769 20 769 29 670 8 901
14 835 20 769 20 769 23 736 17 802 20 769 20 769 20 769 20 027 29 670 9 643
17 802 20 769 23 736 20 769 20 769 20 769 20 769 20 769 20 769 29 670 8 901
17 802 20 769 17 802 20 769 20 769 20 769 20 769 20 769 20 027 29 670 9 643
20 769 20 769 20 769 20 769 20 769 20 769 20 769 20 769 20 769 29 670 8 901

20 769 20 769 17 802 20 769 17 802 20 769 17 802 17 802 19 286 26 703 7 418
17 802 20 769 17 802 17 802 17 802 17 802 17 802 17 802 18 173 26 703 8 530
17 802 17 802 14 835 20 769 17 802 17 802 17 802 17 802 17 802 26 703 8 901
17 802 17 802 17 802 17 802 17 802 17 802 20 769 17 802 18 173 26 703 8 530
17 802 20 769 17 802 20 769 20 769 17 802 17 802 17 802 18 915 26 703 7 788
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Optimeringspotential 40%

Växlingsfrekvens Körning 1 Körning 2 Körning 3 Körning 4 Körning 5 Körning 6 Körning 7 Körning 8 Snitt 40% vitt Diff

1 s

5 s

15s

25s

75s

Optimeringspotential 30%

Växlingsfrekvens Körning 1 Körning 2 Körning 3 Körning 4 Körning 5 Körning 6 Körning 7 Körning 8 Snitt 30% vitt

1 s

5 s

15s

25s

75s

Optimeringspotential 20%

Växlingsfrekvens Körning 1 Körning 2 Körning 3 Körning 4 Körning 5 Körning 6 Körning 7 Körning 8 Snitt 20% vitt

1 s

5 s

15s

25s

75s

Optimeringspotential 10%

Växlingsfrekvens Körning 1 Körning 2 Körning 3 Körning 4 Körning 5 Körning 6 Körning 7 Körning 8 Snitt 10% vitt

1 s 371
5 s 0
15s 742
25s 0

17 802 17 802 17 802 14 835 17 802 14 835 17 802 17 802 17 060 23 736 6 676
14 835 17 802 17 802 17 802 17 802 20 769 14 835 17 802 17 431 23 736 6 305
11 868 17 802 14 835 17 802 14 835 17 802 17 802 14 835 15 948 23 736 7 788
14 835 17 802 17 802 14 835 17 802 17 802 17 802 14 835 16 689 23 736 7 047
14 835 17 802 20 769 14 835 17 802 14 835 17 802 14 835 16 689 23 736 7 047

11 868 14 835 14 835 17 802 17 802 14 835 14 835 14 835 15 206 20 769 5 563
17 802 14 835 17 802 14 835 17 802 17 802 14 835 17 802 16 689 20 769 4 080
14 835 17 802 14 835 14 835 14 835 17 802 17 802 17 802 16 319 20 769 4 451
14 835 17 802 17 802 14 835 14 835 17 802 17 802 14 835 16 319 20 769 4 451
17 802 17 802 14 835 14 835 17 802 14 835 14 835 17 802 16 319 20 769 4 451

14 835 11 868 11 868 14 835 17 802 14 835 14 835 14 835 14 464 18 173 3 709
17 802 14 835 11 868 14 835 14 835 14 835 17 802 14 835 15 206 18 173 2 967
11 868 14 835 14 835 14 835 14 835 14 835 14 835 17 802 14 835 18 173 3 338
14 835 14 835 14 835 14 835 20 769 17 802 17 802 14 835 16 319 18 173 1 854
17 802 14 835 14 835 17 802 14 835 14 835 14 835 17 802 15 948 18 173 2 225

17 802 14 835 14 835 14 835 11 868 14 835 14 835 14 835 14 835 15 206

14 835 11 868 14 835 17 802 14 835 17 802 14 835 14 835 15 206 15 206

14 835 14 835 14 835 14 835 11 868 14 835 14 835 14 835 14 464 15 206

11 868 17 802 14 835 17 802 14 835 14 835 14 835 14 835 15 206 15 206
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