
 

 
 
 

Fakta om PVR-undersøkelsen 
 
Gjennomført juni/juli 2007 av Synovate MMI på vegne av kabel- og bredbåndsselskapet Get.  
 
Formålet med undersøkelsen var å finne ut om, og eventuelt på hvilken måte, Get Box PVR påvirker seernes 
vaner med hensyn til tv-titting.  
 
PVR (Personal Video Recorder) er en dekoder med innebygd harddisk, som gjør det mulig å ta opp, pause, 
spole og lagre tv-program.  
 
Undersøkelsen er gjennomført blant kunder av Get som har den digitale TV-dekoderen Get Box PVR og 
omfatter totalt 505 respondenter. 
 
TV-vaner: 
Respondentene ble spurt om i hvilken grad de var enige i ulike påstander om tv-vaner.  
Prosentandelen i høyre kolonne angir andelen som sa seg helt eller delvis enig i påstanden: 
 
PVR gjør at jeg i større grad kan styre min egen og de andre i husstandens tv-titting 75 % 

Mine tv-vaner har endret seg etter at jeg fikk tilgang til PVR    48 % 

Jeg ser andre typer tv-programmer etter at jeg fikk tilgang til PVR   43 % 

Jeg ser mer på tv på kveldstid etter at jeg fikk tilgang til PVR    26 % 

Jeg ser mer på tv på dagtid etter at jeg fikk tilgang til PVR    25 % 

Jeg ser på tv i helgene etter at jeg fikk tilgang til PVR    24 % 

Jeg ser generelt mer på tv etter at jeg fikk tilgang til PVR     23 %  

Jeg ser mer på tv tidlig på dagen etter at jeg fikk tilgang til PVR    12 % 

 
 
TV-programmer: 
Respondentene ble spurt om de etter å ha fått PVR ser mer, mindre, eller like mye på ulike kategorier tv-
program. 
    Ser mer        Ser like mye        Ser mindre 
 

• Film   40 %  56 %  4 % 
• Dokumentarer  34 %  63 %  3 % 
• Sportssendinger   23 %  70%  6% 

 
I samtlige kategorier var prosentandelen som svarte ”ser mer enn før” høyere enn andelen som svarte ”ser 
mindre enn før” 
 
Kategorien med størst andel ”ser mindre enn før” var Underholdningsprogrammer, hvor 7 prosent svarte dette. 
Samtidig oppga 16 prosent at de ser mer på denne typen tv-program enn tidligere.  
 
 
Nytteverdi: 
Respondentene ble bedt om å angi nytteverdi av de ulike mulighetene PVR tilbyr.  
Under følger gjennomsnittlig nytteverdi for den enkelte påstand, på en skala fra 1 (stor nytteverdi) til 5 
(liten/ingen nytteverdi). 
 

• Mulighet til å ta opp tv-programmer for kunne se programmene når jeg ønsker 1,6 

• Mulighet for å se på ett tv-program samtidig som jeg tar opp et annet  1,8 

• Mulighet for å trykke på pause       2,0 

• Får sett mer av det jeg ønsker å se       2,2 

• Mulighet til å luke bort uinteressante programmer     2,6 

• Større mulighet for å kontrollere egen eller andres tv-hverdag   3,0 

  
 



 

 
 
 

Bruk av PVR: 
• 71 prosent benytter seg ukentlig eller daglig av opptaksfunksjonen 

• 59 prosent benytter seg ukentlig eller daglig av opptaksfunksjonen i PVR til å ta opp et program når 

to programmer de vil se sendes samtidig. 

• 58 prosent benytter seg ukentlig eller daglig av pausefunksjonen 

• 55 prosent benytter seg ukentlig eller daglig av spolefunksjonen 

• 88 prosent benytter seg ukentlig eller daglig av funksjonen Elektronisk Programguide 

• 76 prosent bruker, eller sier de kommer til å ta i bruk, funksjonen serieopptak.  

• 1 av 2  anslår at over 10 prosent av deres totale tv-titting er opptak 

• 1 av 3 anslår at over 30 prosent av deres totale tv-titting er opptak 

 
Tilfredshet: 

• 75 % av respondentene er meget eller ganske fornøyd med mulighetene PVR gir dem.  

• 82 % av respondentene kunne ikke tenke seg å bytte tilbake til dekoder uten pause- og 

opptaksfunksjon 

 
Ungdom og unge voksne: 
De ivrigste brukerne av PVR finnes i aldersgruppen 15-29 år: 
 

• 37 prosent i denne målgruppen ser mer på tv etter at de fikk PVR 

• 80 prosent benytter seg ukentlig eller daglig av opptaksfunksjonen  

• 71 prosent benytter seg ukentlig eller daglig av spolingsfunksjonen 

• 74 prosent benytter seg ukentlig eller daglig av pausefunksjonen 

• 95 prosent benytter seg ukentlig eller daglig av Elektronisk Programguide 

NB. Antall respondenter i denne aldersgruppen er liten, hvilket betyr feilmarginer mellom 6 og 14 
prosentpoeng.  
 
Andre funn: 
Respondentene ble spurt om hvilken type tv-program de aller helst tar opp. Filmer og dramaserier fikk størst 
oppslutning med hhv 19 og 17 prosent. Deretter fulgte underholdningsprogrammer og sportssendinger med 
10 prosent hver.  
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