
Jag gjorde den här filmen för att inspirera gamers att ta sitt ansvar och minska på 
elförbruket. Jag tror att de inte blir påverkade av text därför blev det film istället eftersom 
det blir lättare att nå de. 

Om jag hade velat påverka människor som mest skulle jag ha lagt ut filmen på en 
youtube-kanal som heter totalbiscuit. Han är stor och en seriös gamer som är politiskt 
insatt och han har seriösa följare, som skulle lyssna på vad han har att säga.

Jag har lagt upp filmen på youtube. Jag har visat den för gamers jag känner. Jag har även 
bett min kompis Daniel, som är ledaren för en stor spelklan, att sprida den vidare.

Källor:
National Geographic, är min första källa. Artikeln skrevs år 2009. Inte superlångt ifrån nu. 
Fast man säger efter varannan år dubblas datorkapaciteten, så enligt tidskriteriet skulle jag 
inte säga att den är bra. När man ser på referenserna verkar det vara en tredjehandskälla. 
Vilket är bra för att vara teknologiska specifikationer. Syftet med källan är att tjäna pengar 
på korrekt information, det ligger inte i deras intresse att publicera fakta som inte stämmer.
http://greenliving.nationalgeographic.com/computer-power-saving-tips-2167.html 

Energy.gov är en hemsida som ägs av ett amerikanskt statligt departement, Deparment of 
Energy. Sidan kontrolleras ständigt. Den ägs av staten, sålänge de inte vill göra en 
coverup, faller sidan enligt mig in på trovärdig källa.
http://energy.gov/energysaver/articles/energy-efficient-computer-use

Xbitlabs är ett företag som informerar människor om datorrelaterade produkter, artikeln 
skrevs 2009 så den är inte fullt så pålitlig enligt tidskriteriet. Annars är det en trovärdig 
källa, de kan inte tjäna pengar på felaktig information.
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/system-wattage.html

Vattenfall är ett statligt ägt energiföretag. Artikeln var senast uppdaterad det här året, 
väldigt bra. De är primärkällan eftersom det är de som producerar elen. Hemsidan ägs av 
staten som inte är vinstindrivande och tjänar därför ingenting på att ha information som 
inte stämmer.
http://www.vattenfall.se/sv/hemelektronik.htm 
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