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Útdráttur 
Sjónvarp Símans er gagnvirkt sjónvarp með grafískt notendaviðmót sem býður 

notendum upp á línulega og ólínulega dagskrá sjónvarpsefnis. Sjónvarp Símans 

Premium er áskriftarleið sem býður upp á fjölmargar kvikmyndir og þáttaraðir eða um 

8 þúsund klukkustundir af efni og eru áskrifendur um það bil 35.000 einstaklingar.  

 

Þegar notendur nota vöru þá þarf upplifun þeirra að vera ánægjuleg svo þeir séu líklegri 

til að vilja nota vöruna aftur. Notendur verða hliðhollir vörum ef þær falla að gildum 

þeirra og uppfylla markmið notendanna. Þess vegna er notendaupplifun mikilvæg. 

 

Markmið rannsóknarinnar er að mæla notendaupplifun á Sjónvarpi Símans. 

Rannsakendur notuðu fjórar mismunandi aðferðir; eigin upplifun, viðtöl við 

notendaþjónustu, notendaprófanir fyrir vana og nýja notendur og spurningalista í formi 

vefkönnunar. 

 

Afrakstur rannsóknarinnar er tvíþættur; ferlar sem rannsakendur mæla með fyrir 

Símann til að gera frekari mælingar í framtíðinni og tillögur að umbótum í viðmóti sem 

gæti bætt notendaupplifun af Sjónvarpi Símans.  

 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að notendaupplifun áskrifenda 

Sjónvarps Símans Premium sé almennt góð. Sjónvarp Símans virðist uppfylla kröfur 

notenda sinna og falla að gildum þeirra þar sem þjónustan er sú vinsælasta á Íslandi í 

dag. Þó kom jafnframt í ljós að stór hluti notenda virðast hafa takmarkaða þekkingu á 

viðmótinu og ná þar með ekki að nýta valmöguleika Sjónvarps Símans til fulls. 
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Abstract 
Sjónvarp Símans is an interactive television service with graphic interface and offers 

their users linear, live and non-linear content. Sjónvarp Símans Premium is a 

subscription based service which offers a multitude of movies and series and gives 

access to around 8000 hours of content.  There are about 35.000 subscribers to this 

service today.  

 

When users use a product, their user experience has to be pleasant so it is possible 

for the user to be willing to use the product again. Users become favourable to certain 

products if the products adhere to their values and fulfill their goals. Therefore user 

experience is important.  

 

The goal of this research is to measure user experience for Sjónvarp Símans. 

Researchers used four different methods; test the product themselves, interview with 

customer service, user testing with new and experienced users and a web survey.  

 

The result of this research is twofold; processes that researchers recommend for 

Síminn for further appraisal of user experience in the future and suggestions for how 

to better the interface of Sjónvarp Símans which could result in better user experience 

for their subscribers.  

 

The results of the research suggest that user experience of Sjónvarps Símans 

Premium is on average good. Sjónvarp Símans seems to fulfill its user’s demands and 

adheres to their values because the service is the most widely used in Iceland today. 

Furthermore, the results show that a large portion of users have limited knowledge of 

the interface and can therefore not use Sjónvarp Símans to its fullest potential. 
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1. Inngangur 

Sjónvarpsnotkun á Íslandi hefur tekið miklum breytingum á síðustu árum. Það helsta í 

þessum efnum er tilkoma gagnvirks sjónvarps þar sem notandi hefur bein áhrif á eigin 

sjónvarpsdagskrá með því að ráða bæði hvað hann horfir á og hvenær. Þegar 

gagnvirkt sjónvarp var að slíta barnsskónum þá var Síminn í fararbroddi á heimsvísu 

þegar kom að innleiðingu þess. Árið 2005 réðst Síminn í miklar framkvæmdir og tengdi 

stór og minni bæjarfélög um allt Ísland og gátu þar með boðið meirihluta landsmanna 

upp á gagnvirkt sjónvarp sem var fáheyrt á þessum tíma í samanburði við önnur ríki í 

Evrópu. Áskrifendur Sjónvarps Símans eru um það bil 55 þúsund og af þeim eru um 

35 þúsund Premium áskrifendur. Áskrift af Premium veitir aðgang að yfir 8000 

klukkustundum af fjölbreyttu sjónvarpsefni.   

 

Þar sem notendaupplifun er mikilvægur þáttur í velgengni vöru hófu rannsakendur að 

mæla upplifun notenda Sjónvarps Símans. Tilgangur þessarar rannsóknar var 

tvíþættur. Rannsakendur vildu mæla notendaupplifun af Sjónvarpi Símans og kanna 

hvort hægt væri að bæta hana. Voru tvær rannsóknarspurningar settar fram.  

 

 1. Hvernig er best að mæla notendaupplifun áskrifenda Sjónvarps Símans? 

 2. Er mögulegt að bæta notendaupplifun áskrifenda Sjónvarps Símans? 

 

Til að fá svör við þessum spurningum þá voru nokkrar aðferðir notaðar til að afla gagna 

og mæla notendaupplifun hjá notendum Sjónvarps Símans. Aðferðirnar voru skráning 

á eigin upplifun, viðtöl, notendaprófanir og spurningalistar. Hver aðferð hefur kosti og 

galla en notendaprófanir skiluðu mestum árangri. Í notendaprófunum urðu 

rannsakendur varir við að notendur Sjónvarps Símans voru að lenda í vandræðum við 

að ná markmiðum sínum og hefur það bein áhrif á notendaupplifun.  

 

Í lok þessarar skýrslu eru lagðir til ferlar fyrir Símann til að mæla notendaupplifun ásamt 

kafla um hvað mætti betur fara til að bæta notendaupplifun áskrifenda Sjónvarps 

Símans. 
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2. Bakgrunnur 

Í þessum hluta verður farið yfir hugtakið notendaupplifun og fræðilegan bakgrunn 

þeirra aðferða sem beitt var í þessari rannsókn og hvernig megi nota þessar aðferðir 

til að afla marktækra gagna. 

 

2.1. Notendaupplifun 

Alþjóðlegu staðlasamtökin ISO (2010) skilgreina notendaupplifun  sem skynjun og 

viðbrögð notenda sem verða til vegna notkunar eða væntanlegrar notkunar af vöru, 

kerfi eða þjónustu. Margir þættir hafa áhrif á notendaupplifun svo sem persónuleg 

markmið, tilfinningar, viðhorf, líkamleg og andleg skynjun, fyrri reynsla og persónuleiki 

notanda, ímynd vörumerkis, virkni og frammistaða kerfis (ISO, 2010). Notendaupplifun 

er breytileg vegna þess að tilfinningar, skynjun og viðbrögð notenda gagnvart 

hugbúnaði geta breyst fyrir, á meðan og á eftir notkun (Marta K. Lárusdóttir, 2012; 

Hassenzhl, 2008; Law o.fl., 2009; Vermeeren o.fl., 2010).  

 

Almennt eru fræðimenn sammála um að notendaupplifun sé flókið og ónákvæmt 

hugtak og að þörf sé á skýrari skilgreiningu svo hægt sé að búa til hugmyndafræðilegan 

ramma utan um rannsóknir á henni (Bernhaupt og Pirker, 2013; Marta K. Lárusdóttir, 

2012). Law (2011) hefur bent á að ISO skilgreininguna skortir útlistun á þeim 

mælieiningum sem eru notaðar til að mæla upplifun notenda. Það er líklegt að 

skilgreiningin á notendaupplifun meðal leikmanna og fræðimanna verði ætíð umdeild 

vegna þess að hún snertir marga fleti og byggist á mörgum gjörólíkum þáttum. Hins 

vegar er skilgreining ISO ákveðið viðmið sem hægt er að byggja á. Í þessari rannsókn 

verður skilgreining ISO á notendaupplifun höfð til viðmiðunar. 

 

Mælingar á notendaupplifun eru því miður eitthvað sem mörg fyrirtæki líta framhjá í 

dag, þó hún geti verið eitt það mikilvægasta í vöruþróunarferlinu. Ekki er til neitt staðlað 

ferli sem fræðimenn hafa sammælst um til að mæla notendaupplifun, en hins vegar 

eru ýmsar rannsóknaraðferðir í boði sem hægt er að beita. Vermeeren o.fl. (2010) báru 

kennsl á 96 aðferðir, bæði úr fræði- og tækniheiminum sem myndu gagnast við að 

greina upplifun notenda. Samkvæmt Albert og Tullis (2013) er hægt að svara 
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mikilvægum spurningum eins og hvort notendur munu mæla með vöru með því að 

greina upplifun þeirra.  

 

2.2. Aðferðir 

Rannsakendur völdu fjórar ólíkar rannsóknaraðferðir til að rannsaka upplifun notenda 

Sjónvarps Símans. Neuman (2006) segir að það sé mikill kostur að horfa á 

rannsóknarefni frá nokkrum sjónarhornum (e. triangulation) því það gefur af sér dýpri 

skilning á viðfangsefni og marktækari niðurstöður. Í þessum hluta er umfjöllun um 

þessar fjórar aðferðir. 

2.2.1. Eigin upplifun og hugmyndir 

Það getur reynst rannsakendum erfitt að hefja rannsókn á einhverju sem þeir hafa litla 

sem enga þekkingu á. O’Reilly (2012) bendir á að það er mikilvægt fyrir rannsakendur 

að kynnast rannsóknarefninu af eigin raun og gera sér grein fyrir eigin fyrirframgefnum 

hugmyndum um efnið. Það eru miklar líkur á því að ef rannsakandi kynnir sér 

rannsóknarefnið vel og vandlega þá verður auðveldara fyrir hann að framkvæma 

rannsóknina. 

2.2.2. Viðtöl 

Að taka viðtöl er áhrifarík aðferð til að auka skilning og þekkingu rannsakenda á 

ákveðnu efni. Viðtöl sem rannsakandi tekur við viðmælanda í gegnum síma eða augliti 

til auglitis geta verið tímafrek og ásamt því að úrvinnsla gagna úr viðtali getur einnig 

tekið mikinn tíma en gögnin geta verið ómetanleg.  

 

Til eru nokkrar tegundir viðtala og spurninga. Samkvæmt O’Reilly (2012) skiptast viðtöl 

í þrjá flokka: Skipulögð (e. structured) viðtöl, óskipulögð (e. unstructured) viðtöl og hálf-

skipulögð (e. semi-structured) viðtöl. Skipulagt viðtal byggist á spurningalista þar sem 

upphaf og endir hafa skýr mörk og svarmöguleikar fyrir hverja spurningu eru gefnir 

fyrirfram á meðan óskipulagt viðtal er eins og frjálst flæðandi (e. free-flowing) samtal á 

milli rannsakenda og þátttakanda (O’Reilly, 2012; Neuman, 2006). Spurningar eru ekki 

samdar fyrirfram fyrir óskipulagt viðtal og óljóst er hvort það er rannsakandi eða 

viðmælandi sem stjórnar viðtalinu.  
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Í hálf-skipulögðu viðtali eru spurningar samdar fyrirfram og rannsakandi er aðilinn sem 

stjórnar viðtalinu. Hálf-skipulagt viðtal er blanda af skipulögðu- og óskipulögðu viðtali 

þar sem er leitað eftir ákveðnum upplýsingum og rými er gefið til að ræða nánar það 

sem viðmælandi hefur að segja (O’Reilly, 2012). Viðmælanda er gefið svigrúm til að 

svara opnum spurningum með sínum eigin orðum og miðla þannig þekkingu sinni á 

því efni sem rannsakandi vill kynna sér. 

 

Viðtal getur verið við fleiri en einn einstakling og í sumum tilfellum hentar hópviðtal 

betur. Hópviðtöl hafa þann kost, samanborið við hefðbundið viðtal við einn einstakling, 

að þátttakendur ræða sín á milli, skipast á hugmyndum og vinna saman að svari 

(O’Reilly, 2012). Þannig geta rannsakendur áttað sig á orðfæri þátttakenda, spurt 

nánar út það sem rætt var og þannig öðlast nýja og mikilvæga þekkingu sem hefði 

mögulega ekki komið fram í einstaklingsviðtali (Breen, 2006).  

 

Í þessari rannsókn var notast við hálf-skipulagt hópviðtal. Ástæðan fyrir því er að 

rannsakendur vildu að þátttakendur myndu ræða sín á milli um efnið og skiptast á 

hugmyndum til að svara spurningum. Með þessum hætti var hægt að fá mikið af 

upplýsingum og öðlast nýja þekkingu um efnið. 

 

2.2.3. Notendaprófanir 

Notendaprófanir er aðferð til að mæla notendaupplifun og nytsemi hugbúnaðar og veita 

góða innsýn í upplifun notenda á hugbúnaði (Nielsen, 2012; Lárusdóttir, Cajander og 

Gulliksen, 2014). Nytsemi er skilgreind á eftirfarandi hátt í ISO 9241-210: „Að hvaða 

marki kerfi, vara eða þjónusta getur verið notuð af notendum til að ná ákveðnum 

markmiðum með árangri, skilvirkni og ánægju í ákveðnu samhengi notkunar“. Þeir sem 

þróa hugbúnað eru oft of tengdir honum til að geta greint nytsemisvandamál, svo 

notendaprófanir eru nauðsynlegar til að fá gögn sem eingöngu er hægt að fá frá 

notendum (Marta K. Lárusdóttir, 2012). Segja má að nytsemi sé sá hluti 

notendaupplifunnar, sem á sér stað á meðan á notkun kerfisins stendur. 

 

Í notendaprófun leysa notendur fyrirfram ákveðin verkefni sem byggjast á þeim 

markmiðum sem varan á að uppfylla. Barnum (2010) segir að flest notendapróf hefjist 
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á því að rannsakandi segi að verið sé að prófa vöruna ekki þátttakandann, af því að 

það er verið að kanna hvort varan uppfylli markmið notenda og hvort upplifun þeirra af 

notkuninniinni sé jákvæð. Það eru nokkur mælanleg atriði sem gefa rannsakendum 

þessar upplýsingar. Albert og Tullis (2013) segja að það eigi að mæla hversu fljótir 

notendur eru að uppfylla markmið og hvort varan nái að uppfylla markmið og ánægju 

notenda. Einnig segir Barnum (2010) að hafa verði í huga hversu auðvelt er að læra 

að nota vöru, hversu vel varan meðhöndlar vandamál notenda og hvort hún beini þeim 

á rétta braut þegar þeir fara ranga leið. 

 

Vankantar á hugbúnaði koma fljótt í ljós eftir nokkur notendapróf og ekki er þörf á að 

prófa marga notendur. Samkvæmt Nielsen (2000) er nóg að leggja notendapróf fyrir 

fimm notendur vegna þess að þá eru litlar líkur á því að fleiri notendur noti aðrar aðferðir 

til að leysa verkefni eða lendi ekki í sömu vandræðum og fyrri notendur.  

 

Tillögur að umbótum eru unnar upp úr niðurstöðum notendaprófanna. Barnum (2010) 

segir að með notendaprófun komi í ljós hvað henti notendum best en ekki það sem 

hávær eða valdamikill einstaklingur í þróunarteymi heldur fram að sé best fyrir 

notendur. Rubin og Chisnell (2008) segja að notendapróf skili mestum árangri þegar 

þau eru endurtekin í gegnum allt hugbúnaðarþróunarferlið. 

 

2.2.3.1. AttrakDiff 

Með AttrakDiff aðferðinni má mæla notendaupplifun og aðdráttarafl af notkun 

gagnvirkra vara á borð við vefsíður, tölvuforrit og vélastýringar (Hassenzahl, Burmester 

og Koller, 2008). AttrakDiff er spurningalisti sem inniheldur  28 spurningar þar sem 

valið stendur á milli tveggja andstæðra orða sem eru á sjö punkta skala. Í 

spurningalistanum eru fjögur atriði mæld en þau eru raunsæir eiginleikar (e. pragmatic 

qualities, PQ), hedónískir örvunareiginleikar (e. hedonistic quality stimulation, HQS), 

hedónískir persónueiginleikar (e. hedonic quality identification, HQI) og aðdráttarafl (e. 

attraction,  ATT) (Marta K. Lárusdóttir og Jónheiður Ísleifsdóttir, 2008).  

 

Raunsæir eiginleikar (e. pragmatic qualities, PQ) eiga við um nytsemi vöru 

(Hassenzahl, Burmester og Koller, 2008). Samkvæmt Hassenzahl (2008) falla 

raunsæir eiginleikar undir að-gera-markmið (e. do goals) þar sem notendur reyna að 
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uppfylla markmið eins og að hringja eða finna bók í vefverslun (Hassenzahl, 2008). Til 

að kanna raunsæja eiginleika þá stendur valið á milli orða eins og flókið eða einfalt 

(Marta K. Lárusdóttir og Jónheiður Ísleifsdóttir, 2008). 

 

Bæði hedónískir örvunareiginleikar og hedónískir persónueiginleikar falla undir 

svokölluð að-vera-markmið (e. be goals) sem snúast um þörf fyrir nýjungar og 

breytingar, tjáningu, tengsl og persónulegan vöxt (Hassenzahl og Roto, 2007). 

Hedónískir örvunareiginleikar eiga við um þörf einstaklinga til að auka þekkingu og 

færni í gegnum notkun á ákveðinni vöru (Hassenzahl, Burmester og Koller, 2003). Til 

dæmis geta tölvuleikir verið mjög erfiðir og krefjandi og til að leysa þrautir í þeim þá 

þurfa spilarar oft að leggja mikið á sig. Til að kanna hedóníska örvunareiginleika er 

orðum á borð við nýstárlegt eða venjulegt stillt upp. 

 

Hedónískir persónueiginleikar eiga við um hvernig einstaklingar miðla sinni sjálfsímynd 

(e. identity) í gegnum notkun á vöru (Marta K. Lárusdóttir og Jónheiður Ísleifsdóttir, 

2008). Margir einstaklingar velja Apple vörur fram yfir aðrar þrátt fyrir að þær séu í 

flestum tilfellum dýrari. Ein ástæða fyrir þessu getur verið að þessum einstaklingum 

finnast Apple vörur passa við þeirra sjálfsímynd enda skilgreina sumir einstaklingar sig 

sem makkara (e. mac guy). Orð eins og vandað eða óvandað og einangrandi eða 

tengjandi eru notuð til að kanna hedóníska persónueiginleika. 

 

Aðdráttarafl er heildarupplifun notanda af vörunni (Marta K. Lárusdóttir og Jónheiður 

Ísleifsdóttir, 2008). Ef vara hefur hvorki gagnsemi né nytsemi og notendur samsama 

sig ekki við hana þá munu þeir ekki nota vöruna. Aðdráttarafl vöru er mælt með því að 

leggja saman raunsæja og hedóníska þætti ásamt því að athuga afstöðu gagnvart 

orðum eins og aðlaðandi eða óaðlaðandi. 

 

2.2.4. Spurningalisti 

Spurningalistar gefa mælanlegar upplýsingar um hegðun, reynslu, skoðanir, viðhorf, 

trú, einkenni, væntingar, sjálfsímynd og þekkingu einstaklinga (Neuman, 2006). Til 

þess að fá þessar upplýsingar þarf að leggja spurningar fyrir úrtak (e. sample) af þýði 

(e. population). Þýði getur verið lítill eða stór afmarkaður hópur, til dæmis allir 

nemendur í ákveðnum skóla eða allir íslenskir ríkisborgarar, á meðan úrtak er hluti af 
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þýði. Helsti kostur spurningalista er sá möguleiki að yfirfæra niðurstöður á alla 

einstaklinga sem tilheyra ákveðnu þýði. 

 

Spurningar þurfa að vera vel ígrundaðar og framsetning þeirra skiptir máli. Í viðtölum 

getur rannsakandi umorðað spurningar ef þörf er á. Þessi möguleiki er ekki fyrir hendi 

í spurningalistum og þess vegna verða allar spurningar að vera einfaldar, 

auðskiljanlegar og stuttar (Adams og Cox, 2008; Neuman, 2006). Jafnframt verður að 

hafa í huga að spurningar mega hvorki vera leiðandi né innihalda tvöfalda neitun, flókin 

hugtök eða slangur sem þátttakandi skilur ekki (Neuman, 2006).  

 

Til að fá marktækar niðurstöður þá verður að vanda til verka við úrvinnslu gagna, úrtak 

verður að vera þverskurður af þýði, svarhlutfall má ekki vera lágt og það má heldur 

ekki vera ósamræmi á svarhlutfalli á milli mismunandi hópa (Blackstone, 2012). 

Könnun á vegum tímaritsins Literary Digest fyrir forsetakosningar í Bandaríkjunum árið 

1936 gaf kolranga niðurstöðu. Frambjóðanda Repúblikaflokksins, Alfred Landon, var 

spáð sigri með miklum mun af tímaritinu en þegar uppi var staðið sigraði Franklin D. 

Roosevelt með 60,8% atkvæða. Lengi var því haldið fram að úrtakið hafi ekki verið 

þverskurður af þýðinu (Lusinchi, 2012). Fræðimenn telja mikil þátttaka ákveðins hóps 

innan þýðis hafi orsakað þátttökubjögun (e. participation bias) ásamt því að þátttaka í 

könnunni var aðeins 24% og úrvinnslu gagna (e. weighting method) hafi verið 

ábótavant (Lusinchi, 2012; Lohr og Brick, 2017).  

 

Á síðustu áratugum hefur svarhlutfall í könnunum minnkað jafnt og þétt (Pedersen og 

Nielsen, 2016). Jafnframt er svarhlutfall í rafrænum könnunum mun minna miðað við 

aðrar rannsóknaraðferðir (Fan og Yan, 2010). Auka má þátttöku í rafrænum könnunum 

með því að höfða til sjálfmiðaðra hvata þátttakanda til dæmis með því að verðlauna 

alla þátttakendur eða tilkynna öllum þátttakendum að með þátttöku þeirra sé möguleiki 

á því að vinna til verðlauna (Saleh og Bista, 2017; Pedersen og Nielsen, 2016).  

 

Jones, Baxter og Khanduja (2013) segja að til að fá marktækar niðurstöður úr 

spurningalistum þá verði að leggja mikla vinnu í þá og að það sé útbreiddur 

misskilningur að það sé einfalt og fljótlegt að búa til og leggja fyrir spurningalista. Þegar 

spurningalistar eru notaðir í rannsóknum er mikilvægt að huga að framsetningu, 
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svarhlutfalli, hvaða spurninga á að spyrja að og að úrtakið sé þverskurður af ákveðnu 

þýði (Jones, Baxter og Khanduja, 2013; Adams og Cox, 2008).  

 

2.3. Aðrar aðferðir 

Í upphafi áttu rannsóknaraðferðirnar að vera sex talsins: Prófa viðmót sjálf, hlustun í 

þjónustuveri, viðtal við notendaþjónustu, notendaprófanir, spurningalisti í formi 

vefkönnunar og sniðmátsprófanir (e. mock testing).  

 

Það kom í ljós í fyrri hluta verkefnisins að ekki væri hægt að komast í hlustun í 

þjónustuveri sökum nýrrar persónuverndarlaga svo sú rannsóknaraðferð datt út. 

Rannsakendur telja að það hafi ekki komið að sök þar sem þeir fengu greinargóðar 

upplýsingar í viðtalinu með framlínumönnum í þjónustuveri Símans.   

 

Á fundi með fulltrúum Símans kom upp sú hugmynd að rannsakendur myndu 

framkvæma sniðmátspróf (e. mock testing) á notendum fyrir nýtt viðmót sem er í þróun. 

Það viðmót snýr að því að notendur Sjónvarps Símans geti útbúið eigin 

notendaaðgang (e. profile) þar sem verður hægt að stilla viðmót Sjónvarps Símans 

eftir séróskum hvers og eins. Þannig gætu notendur bætt ákveðnum þáttaröðum á lista 

yfir eftirlætis þáttaraðir sínar.  

 

Ekkert varð úr þessum sniðmátsprófunum þar sem starfsmönnum Símans gafst ekki 

tími til að klára viðmótið í tæka tíð fyrir skrif þessarar skýrslu. Það er von rannsakenda 

að þessu verkefni verði hrint úr vör í framtíðinni og þess má geta að minnst var á 

þennan valmöguleika í svörum við opnu spurningunni í spurningalistanum þar sem 

notendur fengu tækifæri til að koma athugasemdum sínum til skila. Það rennir stoðum 

undir þá kenningu rannsakenda að þetta yrði kærkomin viðbót við núverandi viðmót og 

gæti bætt notendaupplifun töluvert.  

  



15 
 

3. Aðrar rannsóknir 

Það eru fáar rannsóknir til um notendaupplifun á stafrænu sjónvarpi. Hins vegar eru til 

ýmsar rannsóknir þar sem þættir sem tengjast notendaupplifun að einhverju leyti eru 

kannaðir en í þessum rannsóknum er áhersla er lögð á kauphegðun notenda. 

 

Árið 2010 þegar notkun á stafrænu sjónvarpi var að vaxa jafnt og þétt kannaði Weniger 

(2010) hvernig notendur tileinka sér (e. user adoption) stafrænt sjónvarp sem var á 

þeim tíma að ryðja eldri sjónvarpstækni úr vegi. Í rannsókn Weniger (2010) var 

spurningalisti notaður sem svipar til AttrakDiff en í staðinn fyrir andstæð orð voru 

setningar notaðar sem lýsa líðan, viðhorfi eða aðstæðum á fjögurra punkta skala. Í 

niðurstöðum Weniger (2010) kemur fram að tenging sé á milli hedonískra þátta eins 

og ánægju við mögulega notkun og kaupa á stafrænni sjónvarpsþjónustu. 

 

Það er algengt að þjónustuaðilar stafræns sjónvarps safni gögnum um notkun notenda. 

Gögnin innihalda upplýsingar um hvað notendur horfa á og hve lengi með því að mæla 

hvenær afspilun hefst og endar. Huang og fleiri (2018) nýttu fyrrnefnd gögn og 

tauganets reiknirit (e. neural network algoritm) til að spá fyrir um gæði upplifunar (e. 

quality of experience). En hugtakið gæði upplifunar tengist notendaupplifun að vissu 

leyti en forsendur á bakvið hugtakið eru viðskiptalegs eðlis. Gögnin, sem komu frá 

fjarskiptafyrirtæki í Kína, voru notuð til að kortleggja hegðunarmynstur um það bil 

milljón notenda og út frá því notuð til að mæla með sjónvarpsefni samkvæmt 

notkunarsögu hvers notanda (Huang o.fl., 2018).  

 

Hyeong og Noh (2011) könnuðu hvort nytsemi, ánægja, einfeldni í notkun, hönnun, 

öryggi og gæði þjónustu, eins og framboð á efni, hafi hvetjandi áhrif á notendur svo 

þeir byrja aftur í sjónvarpsáskrift hjá þjónustuaðila sem þeir voru áður í viðskiptum við. 

Úrtakið var 195 þátttakendur og kom í ljós að framboð á efni skipti flesta máli eða 

49,7% svarenda en þar á eftir kom einfeldni í notkun með 14,4% þegar notendur íhuga 

að byrja aftur í áskrift. 

 

Kim og fleiri (2017) rannsökuðu af hverju áskrifendur gagnvirks sjónvarps hættu í 

áskrift (e. churning behavior). Í rannsókninni var endurgjöf (e. feedback) frá fimm 

þúsund notendum safnað sem höfðu verið í áskrift í meira en fjögur ár við 
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fjarskiptafyrirtæki í Suður-Kóreu sem hafði um það bil sjö milljón áskrifendur. Kim og 

fleiri (2017) benda á  að ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir tengdar gagnvirku 

sjónvarpi sem byggjast á rödd viðskiptavinar (e. voice of customer).  Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar er greint frá því að notendur sem veita oft endurgjöf horfa meira á 

sjónvarp en aðrir notendur og að notendur sem voru búnir að vera lengi í áskrift voru 

líklegri til að hætta í áskrift (Kim og fl., 2017). 

 

Obrist og fleiri (2007) báru saman nytsemi og notendaupplifun einstaklinga á aldrinum 

20 til 30 ára við einstaklinga sem eru 50 ára og eldri. Í rannsókninni var notast við 

spurningalista, AttrakDiff, og notendapróf þar sem augnhreyfimælingum (e. eye-

tracking) var beitt (Obrist o.fl., 2007). Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að eldri 

notendur þurftu lengri tíma til að leysa verkefni í samanburði við yngri notendur (Obrist 

og fl., 2007). Obrist og fleiri (2007) benda einnig á að hönnuðir notendaviðmóts verða 

að taka tillit til vandamála eldri notenda svo sem daprar sjónar og/eða skorts á 

þekkingu á nýrri tækni. 

 

Eftir bestu vitund rannsakenda eru ekki til margar rannsóknir þar sem heildar 

notendaupplifun á gagnvirku sjónvarpi er mæld. Bernhaupt og Pirker (2013) gera skil 

á ólíkum rannsóknum á notkun á gagnvirku sjónvarpi þar sem þeir taka fram að engin 

þeirra hafi metið heildar notendaupplifun notenda og telja að vöntun sé á þessu 

rannsóknarefni. Að mæla notendaupplifun fyrir gagnvirkt sjónvarp er flókið vegna þess 

að kerfið samanstendur af nokkrum tækjum eins og sjónvarpi, myndlykli, að minnsta 

kosti tveim fjarstýringum og mögulega fleiri tækjum eins og heimabíói (Bernhaupt og 

Pirker, 2013). Fræðimenn segja að hafa þurfi í huga notendaviðmót, hljóð- og 

myndgæði, þjónustu, framboð af efni og einnig geta aðrir einstaklingar sem horfa á 

sjónvarpið með notandanum haft áhrif á upplifunina (Obrist, Bernhaupt, Tscheligi, 

2008; Bernhaupt og Pirker, 2013). Í sinni rannsókn báru Bernhaupt og Pirker (2013) 

saman rannsóknaraðferðir úr afþreyingar- og tölvuleikjaiðnaðinum og töldu að 

vænlegasta aðferðin til að mæla notendaupplifun á gagnvirku sjónvarpi byggðist á 

AttrakDiff aðferðinni.  
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4. Síminn og Sjónvarp Símans 

Hér verður stiklað á stóru um sögu Símans og greint frá hvað felst í þjónustu Sjónvarps 

Símans. Farið verður yfir hvernig Síminn hóf innleiðingu gagnvirks sjónvarps á Íslandi 

árið 2005 og núverandi markaðshlutdeild Símans á gagnvirkum sjónvarpsmarkaði á 

Íslandi. Viðmót Sjónvarps Símans verður kynnt og að lokum verður fjallað um notkun 

á Sjónvarpi Símans sem hefur aukist jafnt og þétt í gegnum árin.    

4.1. Saga Símans 

Síminn er stærsta fjarskiptafyrirtækið á Íslandi og þar starfa um það bil 400 

einstaklingar. Síminn á og rekur fyrirtækin Símann, Mílu, Sensa og Radíómiðun. Í 

ársreikningi Símans (2018a) kemur fram að rekstrartekjur samstæðunnar fyrir árið 

2017 hafi verið 27.992 m.kr.   

 

Fyrirtækið á sér langa sögu sem nær til ársins 1905 þegar íslenska ríkið gerði samning 

við ,,Hið mikla norræna fréttarþráðarfélag” um lagningu sæstrengs fyrir ritsíma frá 

Hjaltlandi til Færeyja og þaðan til Seyðisfjarðar (Helga Guðrún Johnson og Sigurveig 

Jónsdóttir, 2006). Lagningu strengsins lauk 24. ágúst 1906 og daginn eftir var 

bæjarfótgetanum á Seyðisfirði, Jóhannesi Jóhannessyni, falið að senda fyrsta skeytið 

frá Íslandi til Friðriks áttunda Konungs Danmerkur: 

 

,,Með því að hans exellence Íslands-ráðherra hefur ekki 

getað verið hér viðstaddur, hef ég samkvæmt heimild frá 

honum, þann heiður, að tilkynna yðar hátign 

lotningarfyllst, að sæsíminn til Íslands er fullbúinn” (Öldin 

okkar, 1950: 51). 

 

Næsta dag barst skeyti til baka frá Friðriki áttunda: 

 

,,Það gleður mig að frétta, að hrað-skeytasambandið við 

Ísland er komið á, með því að sæsíminn til Seyðisfrjarðar 

er tekinn til starfa, og sendi ég nú þegar hina 

hjartanlegustu kveðju mína og heitustu hamingjuóskir, 
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sannfærður um hina miklu víðtæku þýðingu, er samband 

þetta muni hafa fyrir framfarir Íslands eftirleiðis til heilla 

og hamingju fyrir oss alla” (Öldin okkar, 1950: 51-52). 

 

Gríðarlega miklar framfarir og breytingar hafa átt sér stað síðan þessi fyrstu skeyti voru 

send. Síminn, sem áður hét Landssími Íslands, var í ríkiseigu til ársins 2005 en þá seldi 

íslenska ríkið 98,8% hlut sinn í fyrirtækinu (Forsætisráðuneytið, 2005). Síminn býður 

upp á ýmsar vörur og margskonar þjónustu bæði fyrir einstaklinga og fyrirtæki á sviði 

fjarskipta, afþreyingar og upplýsingatækni. Til dæmis síma- og internetþjónustu, 

vefverslun fyrir síma og fylgihluti, skýjalausnir og dreifingu á sjónvarpsefni í gegnum 

Sjónvarp Símans. Samkvæmt tölfræðiskýrslu Póst og fjarskiptastofnunar (2018) ársins 

2017 þjónustar Síminn 56.534 heimili og fyrirtæki með gagnvirkt sjónvarp og er því 

með 52,6% markaðshlutdeild á þessu sviði. 

4.2. Sjónvarp Símans 

Sjónvarp Símans er gagnvirkt sjónvarp með grafískt notendaviðmót. Sjónvarp Símans 

býður notendum upp á línulega og ólínulega dagskrá sjónvarpsefnis og aðgengi að 

streymisveitunni youtube.com. Sjónvarp Símans Premium er áskriftarleið sem býður 

upp á fjölmargar kvikmyndir og þáttaraðir eða um 8 þúsund klukkustundir af efni.  

 
   Mynd 1. Mynd af aðalvalmynd Sjónvarps Símans 
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Í ólínulegri dagskrá eru margir möguleikar í boði, til dæmis er hægt að velja úr 5 þúsund 

titlum í Síminn Bíó og horfa á efni frá öðrum veitum eins og RÚV og Stöð 2.  

 
     Mynd 2. Mynd af öllum þáttaröðum í Sjónvarpi Símans Premium. 

 

Í hefðbundinni línulegri dagskrá Sjónvarps Símans er mögulegt að fá aðgang að um 

það bil 64 innlendum og erlendum sjónvarpsrásum. Fyrir nánast hverja einustu rás í 

línulegri dagskrá er hægt að skoða dagskrárvísi nokkra daga fram í tíma ásamt því að 

lesa nánari lýsingu fyrir hvern dagskrárlið. 

 

Undanfari Sjónvarps Símans var sjónvarpsstöðin Skjár einn. Árið 2004 keypti Síminn 

fjórðungshlut í Skjá einum sem síðar varð Skjárinn (Vísir, 2004). Skjárinn bauð upp á 

margskonar þjónustu eins og Skjáeinn, Skjábíó, Skjákrakkar, Skjáheim, Skjásport og 

Útvarpsstöðina K100,5. Árið 2015 var ákveðið að sameina Símann og Skjáinn og var 

öll þjónusta og starfsemi Skjásins flutt yfir til Símans og 1. júní 2016 var nafnið Sjónvarp 

Símans tekið upp fyrir sjónvarpsþjónustu Símans (Kjarninn 2016, Vísir 2015).  

 

Árið 2013 bauð Síminn upp á tímaflakk sem breytti sjónvarpsvenjum notenda 

Sjónvarps Símans. Í dagskrárvísi var afspilunarhnappi bætt fyrir framan dagskrárlið 

sem búið var að sýna í línulegri dagskrá. Með þessu gátu notendur horft á dagskrárliði 

sem búið var að sýna áður. Með þessari einföldu aðgerð var bilið á milli línulegrar og 

ólínulegrar dagskrár brúað og á örfáum dögum margfaldaðist notkun á gagnvirku 

sjónvarpi (Tryggvi Guðmundsson, sérfræðingur hjá Símanum og Davíð Gunnarsson, 
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forstöðumaður hugbúnaðarþróunar hjá Símanum, munnleg heimild, viðtal, 15. október 

2018). 

 

Eins og áður hefur komið fram eru notendur Sjónvarps Símans um það bil 55 þúsund 

heimili, þar af eru 35 þúsund í Premium áskrift og þess má geta að 80 þúsund 

myndlyklar eru í umferð (Tryggvi Guðmundsson, sérfræðingur hjá Símanum og Davíð 

Gunnarsson, forstöðumaður hugbúnaðarþróunar hjá Símanum, munnleg heimild, 

viðtal, 15. október 2018).  

 

Samkvæmt tölum úr ársskýrslu Símans (2018b) fyrir árið 2017 þá var um það bil 

helmingur notenda gagnvirks sjónvarps á Íslandi hjá Símanum. Jafnframt er notkun 

mikil á Íslandi og hún er stöðugt að aukast (Sveinbjörn Bjarki Jónsson, deildarstjóri 

sjónvarpskerfa hjá Símanum, munnleg heimild, viðtal, 15. október 2018). Fyrir árið 

2016 kemur fram að myndefni var pantað í gegnum Sjónvarp Símans Premium 9 

milljón sinnum (Síminn, 2017). Samkvæmt tölum fyrir árið 2018 þá pantar hvert heimili 

að jafnaði tvisvar sinnum gagnvirkt efni á hverjum degi í Sjónvarpi Símans (Davíð 

Gunnarsson, forstöðumaður hugbúnaðarþróunar hjá Símanum, munnleg heimild, 

viðtal, 15. október 2018). Þessar tölur gefa til kynna að notendur Sjónvarps Símans 

panta gagnvirkt sjónvarpsefni um það bil 120 þúsund sinnum á hverjum degi eða 3.6 

milljón sinnum á mánuði. Fyrirtækið Broadpeak útvegar Símanum myndþjóna til að 

streyma efni (e. content delivery network). Síminn streymir um það bil 10 sinnum meira 

efni en aðrir þjónustuaðilar sem kaupa þjónustu af Broadpeak (Davíð Gunnarsson, 

forstöðumaður hugbúnaðarþróunar hjá Símanum, munnleg heimild, viðtal, 15. október 

2018). 
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5. Eigin upplifun 

Rannsakendur fengu myndlykla og prófuðu viðmót Sjónvarp Símans ásamt því að 

prófa viðmótið í spjaldtölvu og skráðu niður eigin upplifun. 

5.1. Þátttakendur 

Þátttakendur þessa hluta voru rannsakendurnir sjálfir; þrír nemendur við Háskólann í 

Reykjavík sem stunda nám í tölvunarfræði. Rannsakendur vildu kanna eigin upplifun á 

Sjónvarpi Símans. Einn þátttakandi hafði notað Sjónvarps Símans mikið síðan árið 

2014 á meðan hinir höfðu notað svipaða þjónustu en ekki Sjónvarp Símans. 

5.2. Framkvæmd 

Í þessum hluta fóru rannsakendur ekki eftir fyrirfram ákveðnu ferli. Hver þátttakandi 

fékk myndlykil frá Símanum sem hann setti upp og tengdi í eigin húsnæði. Eftir að 

samband náðist við þjónustuaðila þá reyndu þátttakendur að kanna hvern einasta krók 

og kima Sjónvarps Símans. Rannsakendur skrifuðu hjá sér punkta um 

uppsetningarferlið og um almenna notkun á Sjónvarpi Símans. Að lokum voru allir 

punktanir sameinaðir í samfelldan texta til að auðvelda greiningu á gögnum. 

5.3. Greining gagna 

Rannsakendur fóru yfir punkta í sameiningu og  ræddu sín á milli um eigin upplifun og 

þau atriði sem þeir vildu rannsaka nánar. Spurningar fyrir notendaþjónustu Símans og 

verkefni fyrir notendapróf voru búin til í kjölfarið úr þessum atriðum. Einnig var skrifaður 

samfelldur texti um eigin upplifun rannsakenda. 

5.4. Niðurstöður 

Rannsakendur prófuðu Sjónvarp Símans til að kynnast rannsóknarefninu betur. Kom í 

ljós að það ríkti mikil ánægja meðal rannsakenda með Sjónvarp Símans og þá 

sérstaklega með úrvalið á afþreyingarefni. En þó voru nokkur atriði sem rannsakendur 

gerðu athugasemdir við.  
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Einn rannsakenda minntist á hvernig hann virtist „festast“ í tímaflakkinu en áður hafði 

hann lesið leiðbeiningabæklinginn og séð þar minnst á að BACK hnappurinn átti að 

færa notandann aftur um eitt skref í viðmótinu. Það var ekki fyrr en rannsakandinn las 

bæklinginn betur að hann sá að hann ætti að nota VOD hnappinn til að komast aftur í 

valmyndina.  

 

Tveir rannsakendur leituðu að leitarvalmöguleika í viðmótinu en hann var ekki 

sjáanlegur. Þeir lásu þá bæklinginn og sáu að þessi valmöguleiki væri virkjaður með 

hnappi á fjarstýringunni. Þriðji rannsakandinn, sem hafði reynslu af viðmótinu áður, 

vissi ekki af þessum valmöguleika svo hann virtist hafa takmarkaða þekkingu á 

viðmótinu þrátt fyrir að vera talinn vanur notandi eftir að hafa notað kerfið í að minnsta 

kosti 4 ár. 

 

Einn rannsakenda vildi merkja þáttaröð með einhverjum hætti til að hann gæti horft á 

hana síðar og fann í bæklingnum aðferðina til að stjörnumerkja þáttaraðir en þessi 

valmöguleiki virtist ekki virka, sama hversu mikið rannsakandinn reyndi.  

 

Tveir rannsakendur gerðu athugasemdir varðandi að viðmótið og bæklingurinn væru 

ekki einnig í boði á ensku en það er þeirra reynsla að flest viðmót og leiðbeiningar eru 

á fleiri tungumálum nú til dags. 

 

Það reyndist rannsakendum gríðarlega vel að prófa Sjónvarp Símans áður en lengra 

var haldið með rannsóknina. Vegna þess að það jók ekki einungis skilning þeirra á 

rannsóknarefninu heldur voru spurningar fyrir viðtöl og verkefni í notendaprófanir 

byggð á stórum hluta á upplifun rannsaka á Sjónvarpi Símans. 
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6. Hópviðtal við notendaþjónustu 

Viðtöl við notendaþjónustu voru undirbúin um hvaða vandamál notendur upplifðu við 

notkun Sjónvarps Símans. Rannsakendur undirbjuggu notendaprófanir í samráði við 

Símann og leiðbeinanda.  

6.1. Þátttakendur 

Viðmælendur voru þrír talsins, einn karlmaður og tvær konur, á þrítugs- og fertugsaldri. 

Þessir viðmælendur flokkast samkvæmt O’Reilly (2012) sem lykilþátttakendur (e. key 

participants). Viðmælendur voru allir starfsmenn í tækniþjónustu Símans og höfðu allir 

mikla starfsreynslu og þekktu vel til Sjónvarps Símans. Innan fyrirtækisins höfðu 

viðmælendur viðurnefnið „framlínumenn“ af því að þau eru í beinum samskiptum við 

viðskiptavini, í gegnum síma eða netspjall, þegar tæknileg vandamál koma upp í 

Sjónvarpi Símans. Framlínumenn eru þeir einstaklingar sem greina og reyna að leysa 

vandamál notenda Sjónvarps Símans. Viðmælendur tilheyrðu einnig starfshóp sem 

tekur fyrir eftirfylgni mála en ekki allir starfsmenn notendaþjónustunnar falla þar undir. 

 

6.2. Framkvæmd 

Tveir rannsakendur og þrír viðmælendur hittust í fundarherbergi í höfuðstöðvum 

Símans. Rannsakendur sátu við stórt borð og andspænis þeim sátu viðmælendur 

þeirra. Hópviðtalið var hálf-skipulagt (e. semi-structured) og voru spurningarnar 

samtals 20 ásamt því að rannsakendur báðu viðmælendur um að segja nánar frá eða 

útskýra svör sín frekar í sumum tilvikum. Hver spurning tilheyrði einum af fimm fyrirfram 

skilgreindum flokkum sem voru almennt um þeirra vinnu, notendahópa Sjónvarps 

Símans, vandamál notenda, að bæta notendaupplifun, og sýn viðmælenda á Sjónvarp 

Símans. 

 

Hópviðtalið fór þannig fram að einn rannsakandi spurði spurninga og sá viðmælandi 

sem vildi svara greip orðið og svaraði. Á meðan hinn rannsakandinn fylgdist með, tók 

niður punkta og fylgdi spurningum á eftir með því að biðja viðmælendur um að segja 

meira frá ákveðnum atriðum sem komu fram í máli þeirra. Viðtalið var tekið upp á 

snjallsíma. 
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Áður en viðtalið hófst þá voru viðmælendur upplýstir um hvernig viðtalið færi fram, að 

það yrði tekið upp á snjallsíma og að hljóðupptakan yrði einungis aðgengileg 

rannsakendum og að ekki væri hægt að rekja svör þeirra og þeim heitið nafnleynd. 

6.3. Greining gagna 

Rannsakendur hlustuðu á hljóðupptökuna, sem var 1 klukkustund og 28 mínútur að 

lengd, og settu viðtalið í einn samfelldan texta. Textinn var litakóðaður til að auðvelda 

rannsakendum að lesa og kryfja innihald viðtalsins. Þeir hlutir sem viðmælendur tóku 

fram voru teknir saman í lista og flokkaðir. Rannsakendur völdu atriði sem hægt væri 

að vinna meira með og voru verkefni fyrir notendapróf búin til og að auki var skrifaður 

samfelldur texti um niðurstöður viðtalsins. 

6.4. Niðurstöður 

Viðmælendurnir gáfu rannsakendum innsýn inn í þeirra starfsumhverfi og þau 

vandamál sem notendur Sjónvarps Símans glíma við. Rannsakendur vildu fá 

upplýsingar um algeng vandamál notenda tengd Sjónvarpi Símans, aldursbil og kyn 

þeirra notenda sem hafa samband, hvernig væri hægt að bæta notendaupplifun og sýn 

viðmælenda á Sjónvarp Símans. 

 

Viðtalið leiddi í ljós að flestar innhringingar tengdu Sjónvarpi Símans til viðmælenda 

voru um tæknileg vandamál.  

 

Þegar spurt var um aldursbil, kyn og hagi þeirra notenda sem hafa helst samband við 

notendaþjónustuna þá voru viðmælendur sammála um að sá hópur væri líklega konur 

sem búa einar á aldrinum 50 ára og eldri. Viðmælendur sögðu að notendur yngri en 

50 ára hefðu ekki samband eins oft og eldri notendur vegna þess að þeir yngri hefðu 

líklega meiri tækniþekkingu ásamt því að þeir væru óhræddir við að reyna að leysa 

vandamál á eigin spýtur.  

  

Þegar kom að spurningum um að bæta notendaupplifun fengust áhugaverð svör. Það 

kom fram að viðmælendur vildu fá að stjörnumerkja þáttaraðir en það er gert til þess 

að merkja sínar eftirlætis þáttaraðir í viðmótinu svo það sé auðvelt að nálgast þær aftur, 
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en þessi virkni er ekki lengur til staðar. Viðmælendur lögðu áherslu á að rannsakendur 

ættu að athuga hvernig notendur nota tímaflakkið og leitarhaminn í Sjónvarpi Símans. 

Viðmælendur voru almennt ánægðir með bæði þjónustu og framboð efnis í Sjónvarpi 

Símans í samanburði við samkeppnisaðila. Einnig kunnu viðmælendur vel að meta að 

tillögur þeirra um þá hluti sem betur mætti fara í Sjónvarpi Símans urðu að veruleika 

eftir að þessum tillögum var komið áleiðis til hugbúnaðardeildar Sjónvarps Símans.  

 

Eftir þetta hópviðtal varð rannsakendum ljóst að hægt var að kanna ýmsa hluti í 

Sjónvarpi Símans. Það kom á óvart hversu mörg og fyrirferðarmikil tæknileg vandamál 

voru. Þessar niðurstöður voru nýttar til að búa til verkefni fyrir notendaprófanir.  
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7. Notendaprófanir 

Verkefni voru undirbúin fyrir notendur til að leysa samkvæmt niðurstöðum úr eigin 

upplifun og úr viðtali við notendaþjónustu. Spurt var spurninga á meðan prófun stóð 

yfir og eftir að prófun lauk. Fylgst var með notendum á meðan verkefnin voru leyst og 

athugasemdir voru skráðar jafnóðum.  

 

7.1. Þátttakendur 

Notendaprófanir voru framkvæmdar með vönum og nýjum notendum. Rannsakendur 

skilgreindu þátttakendur sem vana notendur ef þeir höfðu notað Sjónvarp Símans í 

fjögur ár eða lengur. Rannsakendur skilgreindu einstaklinga sem nýja notendur ef þeir 

höfðu ekki notað Sjónvarp Símans áður. 

7.1.1. Vanir notendur 

Þátttakendur í notendaprófunum vanra notenda voru sjö talsins, fimm konur og tveir 

karlar. Viðtal við notendaþjónustu Símans leiddi í ljós að konur á miðjum aldri voru 

líklegri til að hafa samband við notendaþjónustuna en karlar. Þess vegna var lögð 

áhersla á að prófa þennan hóp. Sex af sjö þátttakendum höfðu íslensku að móðurmáli. 

Fjórir þátttakendur notuðu Sjónvarp Símans nánast á hverjum einasta degi eða fimm 

til sjö sinnum í viku, einn þrisvar til fjórum sinnum viku og tveir einu sinni til tvisvar í 

viku.  

7.1.2. Nýir notendur 

Þátttakendur í notendaprófum nýrra notenda voru fimm talsins. Allir þátttakendur nema 

einn höfðu íslensku að móðurmáli.  Einn einstaklingur horfði á sjónvarp 60-120 mínútur 

á dag en allir aðrir notendur minna.  

7.2. Framkvæmd 

Notendaprófanirnar fóru fram í heimahúsi notenda. Með því að láta notendur leysa 

verkefni í sínu umhverfi var vonast til þess að minna yrði um stress og notendum liði 

betur. Var því notast við þeirra sjónvarp, fjarstýringar og sófa svo ekkert nýtt ætti að 

vefjast fyrir notendunum. 
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Notendaprófanirnar með vönum notendum fóru fram dagana 12. og 13. október og 

með nýjum notendum  26. október og 1. nóvember. Þær fóru þannig fram að allir 

rannsakendur fengu hlutverk, það er lesa upp verkefni, skrifa niður athugasemdir og 

taka upp myndband af sjónvarpsskjá notenda. Prófanir fóru fram í Hafnarfirði, 

Reykjavík og á Selfossi. 

 

Notendur voru beðnir um að lesa texta þar sem rannsakendur kynntu sig og tóku fram 

hver tilgangur rannsóknarinnar væri, hvernig notendaprófið myndi fara fram og að ekki 

væri hægt að rekja svör notenda og þeim heitið nafnleynd. Tekið var sérstaklega fram 

að myndbandsupptaka yrði tekin einungis af sjónvarpsskjánum á meðan notendur 

myndu leysa verkefnin. Ítrekað var við notendur að verið væri að prufa viðmót 

Sjónvarps Símans en ekki notandann sjálfan. Næst voru notendur beðnir um að svara 

nokkrum spurningum þar sem spurt var almennt um notandann, hve lengi þeir höfðu 

haft Sjónvarp Símans og hve mikið þeir notuðu Sjónvarp Símans. 

 

Verkefnin sem voru lögð fyrir notendur voru samin samkvæmt niðurstöðum úr eigin 

upplifun og viðtali við notendaþjónustu og voru 9 talsins fyrir vana notendur, og 12 fyrir 

nýja en þar var verkefnum um grunnvirkni bætt við. Þegar notendur höfðu lokið við 

verkefnin voru þeir spurðir spurninga til að kanna notendaupplifun þeirra. Þar gafst 

notendunum tækifæri til að koma sínum athugasemdum á framfæri. Notendur voru 

síðan beðnir um að fylla út AttrakDiff spurningalista þegar þeir höfðu lokið við að leysa 

verkefnin. Notast var við styttri útgáfu af AttrakDiff spurningalistanum sem inniheldur 

alls 10 spurningar. Rannsakendur höfðu það að leiðarljósi að gera spurningarnar eftir 

prófið sem þægilegastar til að notendum liði ekki eins og spurningarnar væru þeim 

ofviða.   

 

Rannsakendur vilja taka fram að tekið var tillit til þess að myndlyklar og nettengingar 

hafa áhrif á viðmót Sjónvarps Símans. Þess vegna voru spurningar og verkefni sett 

upp á þann hátt að þau útilokuðu enga mögulega notendur.  Einnig gerðu 

rannsakendur ráð fyrir að það myndi taka tuttugu mínútur að jafnaði að framkvæma 

verkefnin og það mat stóðst í nánast öllum tilfellum. 
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7.3. Greining gagna 

Áður en greining gagna hófst fóru rannsakendur yfir upptökur til að útiloka að ekkert 

hafi farið framhjá þeim. Gögnunum var safnað saman og skráð á tölvutækt form og 

aðalatriði dregin fram. Gætt var að því að skoða hvort notendur lentu í sömu 

vandræðum og var það skráð sérstaklega. Skrifaður var svo samfelldur texti um 

notendaprófanir.  

 

Niðurstöður úr báðum prófunum voru bornar saman til þess að sjá hvort væri munur á 

nýjum og vönum notendum á þeim verkefnum sem báðir hóparnir luku. Horft var einnig 

mikið til hvort notendur fengu aðstoð og þá skipt upp í hópa eftir aldri fyrir frekari 

greiningu. 

 

Niðurstöður í AttrakDiff hlutanum voru slegnar inn á heimasíðu AttrakDiff til að fá 

niðurstöður rétt uppsettar eftir stöðlum AttrakDiff aðferðarinnar. 

 

7.4. Niðurstöður 

Niðurstöður notendaprófanna fyrir vana og nýja notendur skiptust í þrennt; niðurstöður 

spurninga, niðurstöður verkefna og AttrakDiff spurningalista. Einnig eru niðurstöður 

fyrir vana og nýja notendur bornar saman til að kanna hvort munur væri bæði á 

notendaupplifun og hvernig verkefnin voru leyst. 

 

7.4.1. Spurningar 

Spurt var nokkurra spurninga bæði fyrir og eftir notendaprófanirnar. Notendur voru 

spurðir bakgrunnsspurninga sem náðu yfir meðal annars aldur, kyn og heimilisstöðu. 

Þegar notendur höfðu lokið við verkefnin voru þeir spurðir spurninga til að kanna 

notendaupplifun þeirra. Þar gafst notendunum tækifæri á að koma sínum 

athugasemdum á framfæri 

 

Vanir notendur sögðust flestir ekki hafa vitað af leitarmöguleikanum í viðmótinu áður 

og að hafa ekki kynnt sér stillingar fyrr. Notendur sem hafa ekki íslensku að móðurmáli 

sögðu að það mætti bjóða upp á að breyta tungumáli viðmótsins yfir á ensku.  
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Meðal athugasemda nýrra notenda var að þeim þótti viðmótið frekar krefjandi í fyrstu 

en voru þess vissir að þeir myndu læra á það innan tíðar. Einn notandinn minntist á að 

tannhjólshnappurinn virkaði ekki en annar sagði að það mætti einfalda fjarstýringuna 

og bæta leiðarvísinn. Nokkrir nefndu það væri auðvelt að læra á Sjónvarp Símans. 

 

Þessar athugasemdir nýttust rannsakendum í kafla 10: Leiðir að bættri 

notendaupplifun þar sem þeim verða gerð nánari skil. 

 

7.4.2. Verkefni 

Lögð var áhersla á að verkefnin sem voru lögð fyrir notendur endurspegluðu vandamál 

sem starfsfólk notendaþjónustu Símans nefndi í viðtali og athugasemdir rannsakenda 

eftir að hafa prófað Sjónvarp Símans sjálfir. Verkefnin voru flokkuð í þrjá flokka; 

Tímaflakk, Premium og Stillingar en fyrir nýja notendur var auka flokki bætt við sem 

heitir Grunnaðgerðir. Nýir notendur fengu fleiri verkefni til að leysa en sömu atriði voru 

könnuð bæði fyrir vana og nýja notendur. 

 

Í neðan greindum töflum má sjá hvernig notendum gekk að leysa verkefnin, hvort sem 

það var án aðstoðar, með aðstoð eða ef þeir luku ekki verkefninu.  

 

Vanir notendur á aldrinum 31 - 70 ára 

Verkefni Verkefni lokið Verkefni lokið með aðstoð Ekki leyst 

Tímaflakk 

1 6 0 1 

2 5 2 0 

Premium 

3 6 1 0 

4 6 1 0 

5 3 4 0 

6 1 5 1 
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Stillingar 

7 2 5 0 

8 2 5 0 

9 3 4 0 

Tafla 1. Niðurstöður úr notendaprófum fyrir vana notendur. 

 

Nýir notendur á aldrinum 21 - 60 ára 

Verkefni Verkefni lokið Verkefni lokið með aðstoð Ekki leyst 

Grunnverkefni 

1 5 0 0 

2 4 1 0 

3 5 0 0 

4 5 0 0 

5 4 1 0 

Tímaflakk - Sama og verkefni 1 og 2 hjá vönum notendum 

6 1 4 0 

7 4 1 0 

Premium - Sama og verkefni 5 og 3 hjá vönum notendum 

8 4 1 0 

9 2 3 0 

Stillingar - Sama verkefni og 7, 8 og 9 hjá vönum notendum 

10 4 1 0 

11 3 2 0 

12 4 1 0 

Tafla 2. Niðurstöður úr notendaprófum fyrir nýja notendur. 
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7.4.2.1. Tímaflakk 

Í þessum hluta voru tvö verkefni. Fyrst áttu notendur að finna veðurfréttir gærdagsins. 

Rannsakendur vildu kanna hvort notendur vissu hvernig ætti að nota tímaflakk 

Sjónvarps Símans.  

 

Í næsta verkefni áttu notendur að skoða dagskrá fjóra daga fram í tímann. Það eru 

tvær aðferðir til að leysa þetta verkefni, ein er fljótleg á meðan hin er tímafrek. 

Tímafreka aðferðin er þannig að ýta þarf oft á hnapp á fjarstýringu til að skruna yfir alla 

dagskrárliði. Einfalda aðferðin gengur út á að ýta fjórum sinnum á hnapp til að fara 

fjóra daga fram í tímann. Það er hins vegar ekkert í viðmóti sem bendir til þess að hægt 

sé að beita einföldu aðferðinni og vildu rannsakendur athuga hvaða aðferð notendur 

beittu til að leysa þetta verkefni.  

 

Það kom í ljós að báðir notendahópar fóru lengri leiðina til að leysa verkefnið. Nýir 

notendur lentu í talsvert meiri vandræðum með að finna dagskrána í viðmótinu, en eftir 

að hafa rekið sig á og prófað, þá þurftu þeir minni aðstoð í komandi verkefnum. 

7.4.2.2. Premium 

Í Premium hlutanum voru fjögur verkefni fyrir vana notendur en tvö verkefni fyrir nýja 

notendur.  Kannað var hvernig notendur nota Sjónvarp Símans Premium og hvernig 

þeir leita að sjónvarpsefni. Verkefnin sem vanir notendur áttu að leysa voru; að spóla, 

að finna yfirlit yfir allar þáttaraðir sem eru í boði, að leita að ákveðinni þáttaröð og að 

finna allar myndir með ákveðnum leikara. Verkefni sem nýir notendur áttu að leysa 

voru; að leita að ákveðinni þáttaröð og að finna yfirlit yfir allar þáttaraðir sem eru í boði 

í Sjónvarpi Símans Premium. 

 

Það var áhugavert að sjá hvernig nýir notendur notuðu viðmótið. Þeir ýttu flestir á 

„Menu“ hnappinn og völdu „Heim“ í valmyndinni í staðinn fyrir að ýta á VOD hnappinn. 

Þeir komust vissulega á áfangastað en fóru fjallabaksleiðina að því. Þegar notendur 

áttu að finna ákveðið efni þá nýtti aðeins einn vanur notandi leitarhaminn sem virkjast 

þegar ýtt er á hnapp á fjarstýringu. Nýir notendur leituðu eftir leitarmöguleika í 

viðmótinu og á fjarstýringu en þess má geta að margir nýir notendur voru áskrifendur 

Vodafone, en í viðmóti Vodafone er leitarmöguleiki mjög sýnilegur. 
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7.4.2.3. Stillingar 

Þrjú verkefni voru í þessum hluta til að kanna þekkingu notenda á stillingarvalmynd 

Sjónvarps Símans. Í fyrsta verkefninu áttu þátttakendur að læsa myndefni sem er 

bannað ákveðnum aldurshóp með pin-númeri. Í næsta verkefni átti að breyta stillingum 

svo að næsti þáttur í þáttaröð spilist sjálfkrafa þegar þættinum á undan lýkur. Að lokum 

þurfti notandi að fá skráningarkóða til að tengja spjaldtölvu við Sjónvarp Símans.  

 

Nýir notendur töldu að tannhjólshnappur á fjarstýringunni væri fyrir stillingar en sá 

hnappur virðist ekki hafa neinn tilgang. Í fyrri verkefnum var algengt að nýir notendur 

notuðu „Menu“ og „Heim“ og voru því farnir að þekkja til viðmótsins. Vanir notendur 

virðast almennt ekki hafa þurft að breyta stillingum og því vitað lítið um hvaða 

valmöguleikar voru í boði. Í þessum hluta fékk meirihluti vanra notenda aðstoð. 

 

7.4.2.4. Grunnverkefni fyrir nýja notendur 

Í þessum hluta voru fimm verkefni þar sem notendur voru beðnir um að hækka og 

lækka hljóð, skipta um sjónvarpsrás, spóla, velja þátt í Premium til að horfa á, og fara 

til baka í línulega dagskrá.  

 

Notendur fóru í gegnum þessi verkefni tiltölulega vandræðalaust. Það vakti athygli að 

hjá einum notanda kom upp villa í viðmóti sem rannsakendur höfðu ekki séð áður og 

varð notandinn að endurræsa viðmótið til að geta haldið áfram að leysa verkefni.  

7.4.3. AttrakDiff 
 

7.4.3.1. Vanir notendur 

Það vekur athygli hversu lágt vanir notendur skora í þremur af fjórum þáttum 

raunsæishlutans (PQ), sem mælir nytsemi, af því að þeir allir höfðu notað Sjónvarp 

Símans í meira en 4 ár en rannsakendur töldu að þeim þætti því auðveldara að nota 

viðmótið. Vönum notendum hefur þótt viðmótið kunnuglegt og ánægjulegt eins og sjá 

má á mynd 3, því vanir notendur skora hærra en nýir notendur í hedóníska hlutanum 

(HQ) sem mælir notendaupplifun. Eins hefur þeim þótt viðmótið aðlaðandi og verið 

almennt ánægðir með notendaupplifun sína samkvæmt aðdráttaraflshlutanum (ATT) 

sem mælir heildarupplifunina. 
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   Mynd 3. Mynd sýnir niðurstöður AttrakDiff spurningalistans fyrir vana notendur. 

 

7.4.3.2. Nýir notendur 

Eins og má sjá í mynd 4 að þá þóttu nýjum notendum prófin þung á köflum og því skora 

nýir notendur lægra en vanir notendur í raunsæishlutanum (PQ). Það kemur ekki á 

óvart að nýir notendur skori lágt í raunsæishlutanum vegna þess að þeir þekkja ekki 

viðmót Sjónvarps Símans og þykir það flókið, og eiga þar af leiðandi í vandræðum með 

að leysa verkefni. Þó þótti þeim viðmótið greinilega ánægjulegt að nota eins og sjá má 

í hedóníska hlutanum (HQ) sem mælir notendaupplifun. Nýju notendunum bar ekki 

saman um hversu aðlaðandi viðmótið sé og notendaupplifun þeirra var ekki jafn 

ánægjuleg og vanra notenda samkvæmt aðdráttaraflshlutanum (ATT) sem mælir 

heildarupplifunina. 
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   Mynd 4. Mynd sýnir niðurstöður AttrakDiff spurningalistans fyrir nýja notendur. 
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8. Spurningalisti 

Spurningalisti var útbúinn í samstarfi við Símann og leiðbeinanda. Í samráði við 

Símann var spurningalistinn sendur út til notenda Sjónvarps Símans Premium.  

 

8.1. Þátttakendur 

Áskrifendur Sjónvarps Símans Premium eru þýðið sem telja um það bil 35.000 

áskrifendur. Stærð úrtaksins var 2.500 einstaklingar. 301 áskrifandi svaraði 

könnuninni svo svarhlutfall er um 12%.  

 

Af 301 þátttakenda voru 66 eða 22% 18-34 ára, 151 eða 50% 35-54 ára, 53 eða 

17,6% 55-64 ára og 31 eða 10% 65 ára eða eldri. 

 
         Mynd 5. Mynd sýnir aldursskiptingu þátttakenda 

 

Konur voru í meirihluta af þeim sem svöruðu eða 64% en karlar 36%. Það rímar við 

kynjahlutfall þátttakenda í notendaprófunum en svo virðist sem að konur séu 

móttækilegri fyrir því að taka þátt í ýmiskonar könnunum. 
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Mynd 6. Mynd sýnir kynjaskiptingu þátttakenda og athyglisvert er að af þeim sem svöruðu voru tveir þriðju 
hlutar konur. 

 

Mikill meirihluti þátttakenda eru greinilega virkir notendur sem horfa í meira en 6 

klukkustundir á viku á sjónvarp eða samtals 178 eða 59% á meðan 111 eða 37% 

horfa á 1-6 klukkustundir á viku. 11 eða 3,6% horfa á minna en 1 klukkustund á viku 

og einn skar sig úr og sagðist ekki horfa á sjónvarp yfir höfuð. 

 

 
Mynd 7. Mynd sýnir hversu mikið þátttakendur horfa á sjónvarp að meðaltali á viku og samkvæmt henni þá 
horfa þátttakendur að meðaltali í meira en sex klukkustundir á viku. 
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8.2. Framkvæmd 

Könnunin var samin í samvinnu við Símann. Samvinnan fór þannig fram að fyrst gerðu 

rannsakendurnir drög að spurningalista sem starfsfólk Símans fór yfir og gerði 

breytingar á. Nokkrum spurningum tengdum markaðssetningu var bætt við en þar sem 

þær eiga ekki samleið með rannsóknarefninu notendaupplifun þá verður ekki farið yfir 

þær hér. 

 

Síminn sendi öllum þátttakendum tölvupóst þar sem þeim var boðið að taka þátt í 

vefkönnun. Hægt var að taka þátt á tímabilinu 15. til 26. nóvember. Til að auka svörun 

var lögð áhersla á að hafa fáar og einfaldar spurningar sem allir þátttakendur hefðu 

þekkingu og tök á að geta svarað. Saleh og Bista (2017) segja að svarhlutfall, 

sérstaklega meðal karla, eykst ef áminning um könnunina er send til þátttakenda. Því 

var gerð ósk um að Síminn sendi áminningarpóst á úrtakshópinn en Síminn féllst ekki 

á það svo það varð ekki.  

 

Könnunin innihélt samtals 16 spurningar, 15 lokaðar fjölvalsspurningar og eina opna 

spurningu þar sem þátttakendum gafst færi á að koma skoðunum sínum um Sjónvarp 

Símans á framfæri. Könnunin skiptist í fjóra hluta; almenna sjónvarpsnotkun, 

notendaupplifun, vitund og afstöðu notenda gagnvart virkni Sjónvarps Símans og 

bakgrunnsupplýsingar. 

 

8.3. Greining gagna 

Svör bárust rannsakendum þann 26. nóvember. Rannsakendur fóru yfir niðurstöðurnar 

og tölfræðina, og bjuggu til samfelldan texta og súlurit yfir þær spurningar sem tengdust 

rannsókninni.   

 

8.4. Niðurstöður 

Niðurstöður könnunarinnar skiptust í tvennt; spurningar um notendaupplifun og 

spurningar frá markaðsdeild Símans en lögð verður meiri áhersla á að greina svörin 

við spurningunum um notendaupplifun. Það kom rannsakendum ánægjulega á óvart 
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að meira en þriðjungur þátttakenda gaf sér tíma til að svara opnu spurningunni og 

koma sínum athugasemdum til skila.  

 

8.4.1. Lokaðar spurningar 

Af þeim 15 lokuðu spurningunum sem voru í könnuninni höfðu fjórar þeirra eitthvert 

vægi fyrir þessa rannsókn og voru þeim gerðar skil í formi töflurita til að rannsakendur 

fengju betri heildarmynd af niðurstöðunum.  

 

Rannsakendur vildu vita hvort áskrifendum Sjónvarps Símans þætti viðmótið 

notendavænt. Alls voru 251  eða 83% sammála um að svo væri en 14 ósammála eða 

4,7%. 36 manns  eða 12% höfðu ekki neina skoðun á því hvort viðmótið væri 

notendavænt. 

 
    Mynd 8. Mynd sýnir að afgerandi meirihluta notenda þykir viðmót Sjónvarps Símans vera notendavænt  
   sem kemur heim og saman við niðurstöðurnar úr AttrakDiff spurningunum fyrir vana notendur. 

Þá þótti rannsakendum áhugavert að vita hversu margir höfðu notað leitina í viðmóti 

Sjónvarps Símans þar sem hennar var getið í öllum þeim aðferðum sem viðkomu 

þessari rannsókn.  Alls höfðu 160 manns notað leitina eða 53% á meðan 141 eða 47% 

höfðu ekki notað hana eða vissu ekki af þessum möguleika áður. 
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  Mynd 9. Mynd sýnir að rétt innan við helmingur notenda hefur aldrei notað leitarhaminn við leit á efni, eða  
  vissi ekki af þessum valmöguleika, sem er í samræmi við niðurstöður úr notendaprófunum. 

Rannsakendur vildu vita hvort áskrifendur Sjónvarps Símans yrðu varir við nýtt efni í 

hverri viku í viðmótinu. 142 manns voru eða 47%  sammála um að verða varir við nýtt 

efni í hverri viku en 46 eða 15% voru ósammála. Þá voru 113 hvorki sammála né 

ósammála eða 37,5%. 

 

 
Mynd 10. Mynd sýnir yfirlit yfir hvort þátttakendur verða varir við nýtt efni í hverri viku.  Það vekur athygli að   
þriðjungur er hvorki sammála né ósammála og telja rannsakendur það umhugsunarefni fyrir Símann. Einnig 
má segja að þetta sé mikilvægur þáttur í viðmótinu ef litið er til opnu spurningarinnar þar sem þrír notendur 
nefndu mikilvægi þess að fá tilkynningu um nýtt efni. 
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Einnig vildu rannsakendur kanna almenna ánægju með Sjónvarp Símans Premium 

meðal áskrifenda. 230 manns eða 76% voru sammála um að vera á heildina litið 

ánægðir með áskriftina á meðan 21 eða 7% voru ósammála. 50 eða 17,5% voru hvorki 

sammála né ósammála. 

 
Mynd 11. Mynd sýnir að notendur eru almennt ánægðir með Sjónvarps Símans Premium. Það vekur athygli að 82% 
þeirra sem eru 54 ára og yngri eru ánægðir í samanburði við 62% þeirra sem eru 55 ára og eldri. 

8.4.2. Opnar spurningar 

Alls bárust 110 svör frá áskrifendum við opnu spurningunni nr. 16, „Er eitthvað sem þú 

vilt koma á framfæri varðandi upplifun þína á Sjónvarpi Símans Premium, bæði 

gagnvart virkni og efnisframboði?“. 22 athugasemdir voru um tæknileg vandamál þar 

sem mikið bar á að áskrifendur væru að kvarta undan myndtruflunum og textun á efni. 

Þá voru 80 athugasemdir gerðar um áskriftina sjálfa þar sem eitt helsta 

umkvörtunarefnið snéri að verði áskriftar og framboði á efni. Átta athugasemdir snéru 

að nytsemis- og notendaupplifun og verður þeim hér gerð skil. 

 

Þrír áskrifendur nefndu útfærsluna á því hvernig viðmótið léti vita af birtingu nýrra þátta 

í þáttaröðum. Einn óskaði eftir því að hægt væri að skoða hvenær von væri á nýjum 

þáttum í viðmótinu, annar kvartaði undan því að þættir kæmu seinna inn í viðmótið en 

áætlað væri og sá síðasti nefndi að það væri gott ef það myndi birtast einhverskonar 

tilkynning þegar nýr þáttur væri birtur í þáttaröð sem hann væri að fylgjast með. Einn 

áskrifandi vildi að hann gæti valið sjálfur eftirlætisstöðvar í viðmótinu í staðinn fyrir að 
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allar stöðvarnar birtust honum. Einn áskrifandi vildi að það væri hægt að eyða út þáttum 

í viðmótinu. Hann sagði: „Það væri gott að hafa möguleika á að „eyða“ seríu úr seríum 

sem maður fylgist með. Ef maður prófar einn þátt og filar ekki þá hangir þetta alltaf inni 

eins og maður eigi eftir að horfa á fleiri þætti í þessari seríu“. Einn áskrifandi nefndi það 

hvernig næsti þáttur spilaðist ekki sjálfkrafa í viðmótinu í spjaldtölvu eins og hann gerði 

í sjónvarpinu.  

 

Tveir áskrifendur sögðust ekki hafa vitað að það væri leitarmöguleiki til staðar í 

viðmótinu og að hann mætti vera sýnilegri. Kemur það heim og saman við niðurstöður 

okkar úr notendaprófunum þar sem vanir notendur einfaldlega vissu ekki af tilvist 

leitarhnappsins á fjarstýringunni. Að sama skapi var áhugavert að sjá hvernig einn 

áskrifandinn lýsti því að ekki væri hægt að stilla viðmótið þannig að næsti þáttur 

spilaðist sjálfkrafa þegar raunin er að hægt er að stilla það í stillingarviðmótinu. Einnig 

er vert að nefna athugasemd eins áskrifandans um hvernig það væri gott ef hver 

fjölskyldumeðlimur væri með sinn eigin aðgang. Hann sagði: „Það væri frábært ef það 

væri hægt að skipta aðgangi niður á 5 notendur þannig að hver fjölskyldumeðlimur sæi 

bara sitt efni sem hann hefur verið að horfa (eins og er í boði hjá Netflix)“. Þetta er um 

það bil það sama og átti að koma fram í sniðmátsprófunum (e. mock testing) þar sem 

átti að prófa hvernig notendur gætu búið til persónulegan aðgang að viðmótinu.  
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9. Tillögur að ferlum til að mæla 
notendaupplifun 

Þessi kafli er ætlaður sem lokaniðurstöður þar sem rannsakendur útbjuggu þrjú ferli 

sem þeir telja að skili sem ýtarlegustum niðurstöðum og séu vænlegust til árangurs 

þegar kemur að því að Síminn mæli notendaupplifun.  

 

Þrátt fyrir það hversu dýrar notendaprófanir eru, og krefjast mikils undirbúnings og 

tíma, þá telja rannsakendur að árangursríkasti ferillinn sé tvímælalaust 

notendaprófanir. Þær gefa bestu hugmyndirnar um hvar vandamál notenda liggja og 

ekki þarf marga þátttakendur til að varpa ljósi á vandamálin. Einnig er þessi aðferð 

árangursrík til að uppgötva aðferðir notenda til að nota viðmótið sem voru kannski ekki 

þekktar áður.   

 

Við gerð notendaprófa þarf að afla upplýsinga um helstu viðmótsvandamál notenda. 

Nálgast má þessar upplýsingar með því að fá starfsmenn til að skrifa um eigin upplifun 

eftir að hafa prófað nýjar hugbúnaðaruppfærslur í viðmóti og taka viðtöl við 

notendaþjónustu.  

 

9.1. Starfsmenn prófa nýjar 
hugbúnaðaruppfærslur sjálfir  

Rannsakendur telja að það sé best að fá sem flesta til að prófa sjálfir nýjar útfærslur á 

hugbúnaði og skrifa niður upplifun sína til að deila með hugbúnaðarþróunarteyminu. 

Þetta getur  verið starfsfólk eða innanbúðarfólk sem er vant því að prófa nýjar útfærslur 

á hugbúnaði.  

 

Þegar rannsakendur prófuðu viðmótið sjálfir komu hlutir í ljós sem áttu eftir að koma 

við sögu seinna í rannsókninni eins og að festast í tímaflakki, hvernig virkja ætti 

leitarhaminn, að viðmótið væri líka á ensku og að stjörnumerkja þáttaröð í viðmótinu. 

Það rennir stoðum undir þá ályktun rannsakenda að aðferðin að starfsmenn prófi sjálfir 

hugbúnaðaruppfærslur og skrifi niður punkta ætti að vera hluti af því hvernig Síminn 

kannar notendaupplifun í viðmótinu. 
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Til að prófa sjálfur þarf viðkomandi starfsmaður að hafa aðgang að myndlykli Sjónvarps 

Símans, fjarstýringu og sjónvarpi. Starfsmaðurinn þarf að vera með hugann við að skrá 

niður minnstu smáatriði varðandi upplifun sína því það getur reynst forriturum góður 

útgangspunktur til að bæta viðmótið og þar með notendaupplifun í kjölfarið. 

 

9.2. Viðtal við notendaþjónustu 

Það er mikilvægt að ræða við notendaþjónustu Símans reglulega og spyrja spurninga 

sem tengjast eingöngu viðmóti Sjónvarps Símans en ekki tæknilegum vandamálum til 

að fá sem bestar vísbendingar um hvort einhver vandamál leynist sem forritarar vita 

ekki af.  

 

Viðmælendur voru mjög vel kunnugir vandamálum notenda Sjónvarps Símans og gátu 

gefið rannsakendum sterkar vísbendingar um hvaða notendahópa ætti að fá í 

notendapróf og hvaða verkefni ætti að leggja fyrir þá. Niðurstöður viðtalsins bentu til 

þess að ákveðinn notendahópur, sem samanstóð af konum sem voru eldri en 50, hafði 

oftar samband við notendaþjónustuna en aðrir notendahópar. Viðmælendur voru allir 

sammála um að rannsakendur ættu að kanna hvernig notendur nota tímaflakkið og 

hvernig þeir leituðu í viðmótinu. Er það í samræmi við reynslu rannsakenda af eigin 

prófunum og því varð úr að verkefni tengd þessum tveimur hlutum voru lögð fyrir 

þátttakendur í notendaprófunum. 

 

Telja rannsakendur að hálf-skipulögð hópviðtöl henti best í þessu samhengi. Fyrir hálf-

skipulögð hópviðtöl eru tveir til fjórir viðmælendur nóg til að fá skýra mynd af tegundum 

vandamála sem notendur Sjónvarps Símans eru að upplifa. Gott er að hafa tvo spyrla, 

jafnvel þó svo viðtalið verði tekið upp. Annar spyrillinn sér um að spyrja fyrirfram 

ákveðinna spurninga á meðan hinn fylgist með og skráir niður punkta og fylgir eftir með 

frekari spurningum ef hann telur að þurfi nákvæmari svör.  Rýmið sem viðtalið fer fram 

í ætti að vera laust við utanaðkomandi truflanir og streituvalda. Ekki er þörf á að 

takmarka spurningafjölda í viðtalinu og ætti að bæta við spurningum ef þörf krefur. Þó 

ætti að reyna að takmarka tímann sem viðtalið tekur í kringum eina klukkustund. 

Spyrlar ættu að vera utanaðkomandi aðilar en ekki starfsmenn Símans eins og Booth 
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og Rowlinson (2006) benda á þá séu starfsmenn líklegri til að tala frjálslega og 

opinskátt ef þeim er tryggð nafnleynd og í kjölfarið fást betri gögn út úr viðtalinu.  

9.3. Notendapróf með nýjum og vönum notendum 

Eftir að hafa framkvæmt notendaprófanir urðu rannsakendur sannfærðir um að 

notendaprófanir væru árangursríkasta leiðin til að mæla notendaupplifun. Ástæðan er 

að þeir sáu ákveðið mynstur í notendahegðun þátttakenda þar sem margir voru að 

lenda í sömu vandamálum tengdum viðmótinu.  

 

Til að framkvæma árangursríkar notendaprófanir ættu fimm notendur fyrir hvorn hóp 

að duga. Verkefni fyrir notendur til að leysa, ásamt spurningum fyrir notendur til að 

svara fyrir, á meðan og eftir verkefni, þarf að útbúa af kostgæfni og ættu að vera 

hönnuð í samræmi við niðurstöður fyrrnefndra aðferða. Fyrir vana notendur er verið að 

horfa til þess hvernig þeir leysa verkefnin og upplifa viðmót sem þeir hafa notað áður. 

Fyrir nýja notendur er verið að kanna fyrstu upplifun og hvernig þeir ná að leysa 

verkefnin.  

 

Gott er að huga að hver notandinn er, það er kyn og aldur notandans, svo hægt sé að 

brjóta niðurstöður frekar niður. Reynsla rannsakenda er sú að nýir notendur hafa meira 

að segja um upplifun sína heldur en vanir notendur.  

 

Þegar bornar eru saman niðurstöður úr notendaprófum hjá nýjum og vönum notendum 

er hægt að sjá strax ef um stór vandamál er að ræða, það er sem báðir notendahópar 

upplifa. Í þessu samhengi má nefna að mikill meirihluti notenda notaði ekki leitarhaminn 

við lausn verkefna því þeir vissu ekki að þessi valmöguleiki væri í boði í viðmóti. Auk 

þess kom í ljós að þegar notendur reyndu að skoða dagskrá fjóra daga fram í tímann 

þá notuðu þeir aðferð sem er tímafrek og þeir þurftu að hugsa um það sem þeir voru 

að gera. Steve Krug (2006) segir að notendur hugbúnaðar eigi ekki að þurfa að hugsa 

þegar þeir nota hann.  

 

Einnig er kostur við notendapróf að þar gefst rannsakendum færi á að sjá hvernig 

notendur reyna að leysa verkefni á ólíkan hátt en komast samt á áfangastað, samanber 

að einn notandi fór óhefðbundna leið til að komast í aðalvalmynd Sjónvarp Símans. 
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Einnig þegar notendur reyna að leysa verkefni á mjög einfaldan og rökréttan hátt sem 

stendur ekki til boða í viðmótinu samanber þegar einn notandinn ætlaði að fara í 

stillingar með því að ýta á tannhjólshnappinn, en hann hefur enga virkni.  

 

Þegar notendur hafa lokið verkefnum sem lögð eru fyrir þá er mælt með því að leggja 

fyrir AttrakDiff spurningalistann þar sem árangur notenda í notendaprófunum 

endurspeglast í niðurstöðum spurningalistans. Í þessari rannsókn studdu niðurstöðu 

AttrakDiff við þá kenningu rannsakenda að vanir notendur ná ekki að uppfylla markmið 

sín þar sem flestir áttu í vandræðum með að leysa einfaldar aðgerðir í viðmótinu eins 

og að nota leitarhaminn og tímaflakkið.  
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10. Leiðir að bættri notendaupplifun 

Í rannsóknarferlinu komu í ljós vandamál, sem að mati rannsakenda mætti koma í veg 

fyrir með smávægilegum breytingum á viðmóti og fjarstýringu og verða þeim gerð skil 

í þessum kafla. 

 

Eftir að rannsakendur tóku saman niðurstöður úr eigin upplifun og notendaprófun komu 

í ljós vandamál tengd fjarstýringunni. Bæði voru hnappar með óskýrar merkingar og 

sumir höfðu enga virkni. Einnig vekur athygli að merkingar á hnöppum á fjarstýringunni 

eru á ensku en viðmót Sjónvarps Símans einungis á íslensku og kom þetta nokkrum 

notendum í notendaprófunum á óvart, sem höfðu ekki íslensku að móðurmáli, en þeir 

voru vanir því að hægt væri að velja ensku í viðmóti í gagnvirku sjónvarpi. 

Rannsakendur leggja þar með til að boðið verði upp á að hægt sé að velja um 

mismunandi tungumál í viðmóti Sjónvarps Símans.   
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     Mynd 12. Fjarstýring fyrir viðmót Sjónvarps Símans. Tekið af vef Símans, www.siminn.is.  

 

Á fjarstýringunni er hnappur merktur tannhjóli og er það reynsla rannsakenda að slíkir 

hnappar eru tengdir við stillingar. Í notendaprófunum reyndu notendur, þá sérstaklega 

nýir notendur, að ýta á tannhjólshnappinn þegar þeir ætluðu að komast í stillingar en 

til að fá aðgang að stillingum þá þarf að ýta á Menu hnappinn. Í leiðbeiningabæklingi 

stendur um Menu hnappinn: „Opnar og lokar aðalvalmynd myndlykils. Þarna er hægt 

að breyta stillingum“. Rannsakendur mæla með að þeir valmöguleikar í þessari 

aðalvalmynd sem snúa að stillingum séu færðir undir tannhjólshnappinn sem er 

http://www.siminn.is/
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alþjóðlegt tákn fyrir stillingar og þeir valmöguleikar sem snúa að öðru séu undir Menu 

hnappinum.    

 

Til að virkja leitarham þarf að ýta á hnapp sem táknaður er með stækkunargleri á 

fjarstýringunni og að auki verður notandi að vera inni í aðalvalmynd Sjónvarps Símans. 

Í notendaprófum var aðeins einn notandi sem virkjaði leitarhaminn án aðstoðar og í 

spurningakönnuninni kom fram að 47% svarenda hafði annað hvort ekki notað leitina 

eða vissi ekki af leitarhamnum. Rannsakendur mæla með því að hafa leitarstiku 

sýnilega efst í viðmótinu svo leitin verði notendum eðlislæg. Einnig mæla rannsakendur 

með að stækkunarglershnappurinn á fjarstýringunni verði enn virkur og að hægt sé að 

kalla fram leitarhaminn í sprettiglugga þegar notandinn er ekki í aðalvalmyndinni svo 

hægt sé að leita að efni hvar sem er í viðmótinu  

 

Með breytingum á fjarstýringu og skýrari merkingum á hnöppum er hægt að bæta 

notendaupplifun notenda til muna og þá sérstaklega nýrra notenda.  

 

Í notendaprófunum kom í ljós að mikill meirihluti notenda vissi ekki að hægt væri að 

færa sig fram einn dag í einu í dagskrárvísi en lítið sem ekkert í viðmótinu gefur til 

kynna að það sé möguleiki. Þess í stað reyndu notendur að skruna niður dagskrá hvers 

dags til að komast í næsta dag sem er mjög tímafrek aðgerð. Rannsakendur leggja til 

að gera þennan möguleika sýnilegri með því að setja mynd af örvahnöppum 

fjarstýringarinnar og lítinn ramma neðst í hægra hornið með texta sem segir: „Ýttu á 

örvahnappinn til vinstri til að sjá dagskrána fyrir daginn á undan og örvahnappinn til 

hægri til að sjá dagskrána fyrir daginn á eftir“. 

 

Rannsakendur leggja til að bætt verði við fyrstu þremur bókstöfum vikudags við 

dagsetningu svo það fari ekki milli mála að 2. desember sé sunnudagur. Í 

notendaprófum þegar notendur færðu sig nokkra daga fram í tímann þá vissu þeir ekki 

hvaða vikudag þeir væru að skoða. 
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         Mynd 13. Mynd sýnir dagskrárvísir og tímaflakk Sjónvarps Símans. 

 

Því miður náðist ekki að útfæra sniðmátsprófanir (e. mock testing) í þessari rannsókn 

en rannsakendur telja að útfærsla á viðmóti þar sem notendur geta útbúið sinn eigin 

notendaaðgang (e. profile) sé mikilvæg viðbót við viðmót Sjónvarps Símans. Í opnu 

spurningunni í vefkönnuninni nefndu þátttakendur þessa útfærslu og hvað þeim myndi 

þykja hún kærkomin viðbót við viðmótið. Á svipuðum nótum mætti nefna stjörnumerktar 

þáttaraðir, en það var möguleiki í viðmótinu áður fyrr, og nefndu þátttakendur 

vefkönnunarinnar í opnu spurningunni að þeir söknuðu þessa valmöguleika sem og 

viðmælendur í viðtali við notendaþjónustu. Rannsakendur eru því á þeirri skoðun að 

Síminn ætti að halda áfram með þessa þróun til að gera viðmótið persónulegra fyrir 

notendur og þar með bæta notendaupplifun þeirra. 
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11. Lokaorð 

Eftir að hafa kannað notendaupplifun af Sjónvarpi Símans kom margt forvitnilegt í ljós. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að notendaupplifun áskrifenda 

Sjónvarps Símans Premium sé almennt góð. Jafnframt kom fram að stór hluti notenda 

virðast hafa takmarkaða þekkingu á viðmótinu og ná þar með ekki að nýta 

valmöguleika Sjónvarps Símans til hins ýtrasta.  

 

Rannsakendur eru sammála um að notendaprófanir voru áhrifaríkasta 

rannsóknaraðferðin til að mæla notendaupplifun af þeim fjórum aðferðum sem beitt var 

í þessari rannsókn. Þó svo þessi aðferð sé dýr og tímafrek þá er hún mikilvæg fyrir 

hugbúnaðarþróunarteymi til að sjá hvernig notendur nota hugbúnað. Ekki þarf marga 

þátttakendur til að gera fullnægjandi notendapróf og vandamál koma fljótt upp á 

yfirborðið. Rannsakendur telja það ómetanlega reynslu að hafa fengið að fylgjast með 

notendum nota Sjónvarp Símans því þeir gátu ekki séð fyrir hvernig notendur notuðu 

kerfið, og komust stundum á leiðarenda með nokkuð óhefðbundnum aðferðum. 

 

Við útgáfu á nýjum hugbúnaði sleppa fyrirtæki oft að framkvæma notendaprófanir með 

alvöru notendum hugbúnaðarins, hvort sem það er vegna kunnáttuleysis, tímaleysis 

eða vegna forgangsröðunar. Hugbúnaðarþróunarfólk er oft of nátengt hugbúnaðinum 

til að geta prófað hann sjálft svo það er mikilvægt að gera notendapróf með alvöru 

notendum á sem flestum stigum hugbúnaðarþróunarinnar. Síminn hefur ekki 

framkvæmt notendaprófanir hingað til og er það von rannsakenda að þeir byrji sem 

allra fyrst.  
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13. Viðaukar 

 
13.1. Spurningar fyrir notendaþjónustu Símans 

Hvað hafið þið unnið lengi fyrir Símann? 

Hversu lengi í notendaþjónustunni? 

Hvernig er venjulegur vinnudagur í notendaþjónustunni? 

Þegar nýtt starfsfólk byrjar fær það einhverja þjálfun eða lista yfir algeng vandamál?  
Hvaða notendahópur finnst ykkur að hringi oftast?  
Hvernig notendur eru erfiðir? 

Hvað gerið þið þegar vandamálið/viðskiptavinurinn er orðið mjög erfitt? 

Hvað teljið þið að sé algengustu vandamálin sem notendur Sjónvarps Símans glíma 
við?  
Hvernig vandamál er einfaldast að leysa? 

Hvaða vandamál eru flókin? 

Eftir að sjónvarp óháð neti tók við, eru þið að fá fleiri vandamál inn á borð? T.d. frá 
Vodafone notendum? 

Teljið þið að það sé eitthvað hægt að gera til að fækka fyrirspurnum frá notendum? 

Finnst ykkur eitthvað vanta bæklinginn sem fylgir með myndlyklinum? 

Eru sumir notendur mjög óánægðir þegar þeir hafa samband? 

Skilja notendur stundum ekki hvað þið eruð að leiðbeina þeim með varðandi Sjónvarp 
Símans? 

Kvartar fólk yfir því að Sjónvarp Símans sé flóknara en aðrar sjónvarpsþjónustur? Þá 
bera saman t.d. Netflix og Vodafone við SS. 
Notið þið Sjónvarp Símans? 

Hvernig finnst ykkur Sjónvarp Símans? 

Eruð þið ánægð með framboðið? 

Hvað mynduð þið bæta? 

 

13.2. Spurningar og verkefni í notendaprófun 
 

13.2.1. Nýir notendur 

Kæri þátttakandi 
 
Við, Maggý, Svanhildur og Sævald erum að vinna lokaverkefni í tölvunarfræði við Háskólann 
í Reykjavík í samvinnu með Símanum. Við erum að mæla notendaupplifun notenda á 
Sjónvarpi Símans. Í dag ætlum við að biðja þig um að leysa fyrir okkur nokkur verkefni og 
svara nokkrum spurningum fyrir, á meðan og á eftir verkefnin eru leyst. Við munum skrifa 
niður punkta á meðan verkefninu stendur og taka upp sjónvarpsskjáinn með snjallsíma til 
glöggva okkur betur á notendahegðun. Fyllsta trúnaðar verður gætt og gögnin verða ekki 
persónugreinanleg í lokaskýrslunni. 
 
Við erum að prófa viðmót Sjónvarps Símans, ekki þig sem notanda. Það er ekkert rétt eða 
rangt svar eða rétt eða röng aðferð við að komast á áfangastað í kerfinu. Viðmót Sjónvarps 
Símans á að þjóna þínum þörfum en þú ekki þess. 
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Kyn 
Kona 

 

 
Karl 

 

 
Annað  

 

 
Aldur 
21-30 

 

 
31-40 

 

 
41-50  

 

 
51-60 

 

 
61-70 

 

 
71-80 

 

 
Heimilisstaða (hve margir búa á heimilinu)? 

 

 
Hversu mikið horfir þú á sjónvarp? 
0-30 mín á dag 

 

 
30-60 mín á dag 

 

 
60-120 mín á dag 

 

 
Meira en 120 mínútur á dag 
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Notar þú eða hefur þú notað einhverjar aðrar streymisveitur (Vodafone, Netflix, Hulu, 
Amazon, Fox, HBO)? 
Já 

 

 
Nei 

 

 
Ef já, hvaða streymisveitur 
 

 
Verkefni 

 
Grunnverkefni 

Verkefni Var verkefnið leyst? Komu upp vandamál? 

Þú ætlar að opna 
sjónvarpið/línulega dagskrá og 
skipta um rás 

 

  

Þú ætlar að fara í Premium og 
velja þér þátt til að horfa á 
 

  

Þú vilt ýta á pásu á þættinum. 
Svo spóla í sirka miðjan þátt. 

 

 

  

Þú vilt hækka og lækka hljóðið í 
þættinum sem þú ert að horfa á. 
 

    

Þú vilt fara til baka í línulega 
dagskrá 

    

 
Tímaflakk 

Verkefni Var verkefnið leyst? Komu upp vandamál? 

Þig langar til að horfa á 
veðurfréttirnar frá því í gær. Svo 
langar þig til að horfa aftur á 
línulega dagskrá. Hvernig gerir 
þú það? 
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Þig langar til að vita hvaða 
þættir eru á dagskrá eftir 4 daga. 
Hvernig gerir þú það? 

  

 
 
 
Premium 

Verkefni Var verkefnið leyst? Komu upp vandamál? 

Þig langar til að gá hvort “This is 
Us” eru meðal þeirra þáttaraða 
sem er boðið upp á í Sjónvarpi 
Símans. Hvernig leitar þú að 
þeim? 

  

Þig langar til að sjá yfirlit yfir 
allar þáttaraðir sem eru í 
Sjónvarpi Símans. Hvernig gerir 
þú það? 
 
*spyrja svo þá út í stikuna í 
opinni spurningu 

 
*ef viðkomandi leitar í ABC 
kerfinu, þá minnast á 
leitartakkann á fjarstýringunni 
 

  

 
Stillingar 

Verkefni Var verkefnið leyst? Komu upp vandamál? 

Þú ert að fá barnabörnin í 
heimsókn og vilt læsa öllu efni 
fyrir áhorfendur 16 ára og eldri. 
Hvernig gerir þú það? 

  

Þú vilt breyta stillingunum 
þannig að hver þáttur spilist 
sjálfkrafa eftir næsta þátt. 
Hvernig gerir þú það? 

  

Þig langar til að tengja Sjónvarp 
Símans appið í símann eða 
spjaldtölvu og þarft til þess 
skráningarkóða í myndlyklinum. 
Hvernig finnur þú hann? 
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Spurningar eftir verkefni 
Hvernig fannst þér verkefnin? 
 

 
Er eitthvað sem þér finnst að mætti laga við Sjónvarp Símans? 
 

 
Er eitthvað sem þér finnst vera óþarfi í viðmóti Sjónvarps Símans? 
 

 

 
AttrakDiff spurningalistinn 

 

Simple/Einfalt               1     2     3     4     5     6     7      Complicated/Flókið 

Ugly/Óaðlaðandi               1     2     3     4     5     6     7              Attractive/Aðlaðandi 

Practical/Nytsamlegt           1    2     3     4     5     6     7         Impractical/Ónytsamlegt 

Stylish/Nýtískulegt               1     2     3     4     5     6     7         Tacky/Hallærislegt 

Predictable/Fyrirsjáanlegt    1     2     3     4     5     6     7   Unpredictable/Ófyrirsjáanlegt 

Cheap/Óvandað      1     2     3     4     5     6     7           Premium/Vandað 

Unimaginative/Ófrumlegt     1     2     3     4     5     6     7          Creative/Skapandi 

Good/Gott       1     2     3     4     5     6     7    Bad/Slæmt 

Confusing/Ruglandi           1     2     3     4     5     6     7        Clearly structured/Skýrt skipulag 

Dull/Leiðinlegt      1     2     3     4     5     6     7        Captivating/Heillandi 
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13.2.2. Vanir notendur 

Kæri þátttakandi 
 
Við, Maggý, Svanhildur og Sævald erum að vinna lokaverkefni í tölvunarfræði við Háskólann 
í Reykjavík í samvinnu með Símanum. Við erum að mæla notendaupplifun notenda á 
Sjónvarpi Símans. Í dag ætlum við að biðja þig um að leysa fyrir okkur nokkur verkefni og 
svara nokkrum spurningum fyrir, á meðan og á eftir verkefnin eru leyst. Við munum skrifa 
niður punkta á meðan verkefninu stendur og taka upp sjónvarpsskjáinn með snjallsíma til 
glöggva okkur betur á notendahegðun. Fyllsta trúnaðar verður gætt og gögnin verða ekki 
persónugreinanleg í lokaskýrslunni. 
 
Við erum að prófa viðmót Sjónvarps Símans, ekki þig sem notanda. Það er ekkert rétt eða 
rangt svar eða rétt eða röng aðferð við að komast á áfangastað í kerfinu. Viðmót Sjónvarps 
Símans á að þjóna þínum þörfum en þú ekki þess. 
Kyn 
Kona 

 

 
Karl 

 

 
Annað  

 

 
Aldur 
21-30 

 

 
31-40 

 

 
41-50  

 

 
51-60 

 

 
61-70 

 

 
71-80 

 

 
Heimilisstaða (hve margir búa á heimilinu)? 

 

 
Hve lengi hefur þú haft Sjónvarp Símans(í árum)? 
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Hefurðu þú hringt í þjónustuver Símans út af vandamáli tengdu Sjónvarpi Símans? 
Já 

 

 
Nei 

 

 
Ef já, út af hvaða vandamáli 
 

 

Hversu mikið notar þú Sjónvarp Símans? 
1-2x í viku 

 

 
3-4x í viku 

 

 
5-7x í viku 

 

 
Á hverjum degi 

 

 

Notar þú eða hefur þú notað einhverjar aðrar streymisveitur (Vodafone, Netflix, Hulu, 
Amazon, Fox, HBO, Nova)? 
Já 

 

 
Nei 

 

 
Ef já, hvaða streymisveitur 
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Verkefni 
Tímaflakk 

Verkefni Var verkefnið leyst? Komu upp vandamál? 

Þig langar til að horfa á 
veðurfréttirnar frá því í gær. Svo 
langar þig til að horfa aftur á 
línulega dagskrá. Hvernig gerir 
þú það? 

  

Þig langar til að vita hvaða 
þættir eru á dagskrá eftir 4 daga. 
Hvernig gerir þú það? 
 

  

 

 
Premium 

Verkefni Var verkefnið leyst? Komu upp vandamál? 

Þig langar til að sjá yfirlit yfir 
allar þáttaraðir sem eru í 
Sjónvarpi Símans. Hvernig gerir 
þú það? 

 
*spyrja svo þá út í stikuna í 
opinni spurningu 

  

Þú varst byrjuð að horfa á 
kvikmynd en hættir í miðju kafi. 
Spólaðu svolítið áfram í 
myndinni, eins og þú hafir verið 
hálfnuð með myndina og sért að 
taka upp þráðinn. Hvernig gerir 
þú það? 
 

. 
 

Þig langar til að gá hvort 
Gilmore Girls eru meðal þeirra 
þáttaraða sem er boðið upp á í 
Sjónvarpi Símans. Hvernig leitar 
þú að þeim? 

  

Lucy Liu er ein af uppáhalds 
leikkonunum þínum. Hvernig 
finnurðu allar myndir sem hún 
hefur leikið í? 
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Stillingar 

Verkefni Var verkefnið leyst? Komu upp vandamál? 

Þú ert að fá barnabörnin í 
heimsókn og vilt læsa öllu efni 
fyrir áhorfendur 16 ára og eldri. 
Hvernig gerir þú það? 

  

Þú vilt breyta stillingunum 
þannig að hver þáttur spilist 
sjálfkrafa eftir næsta þátt. 
Hvernig gerir þú það? 

  

Þig langar til að tengja Sjónvarp 
Símans appið í símann eða 
spjaldtölvu og þarft til þess 
skráningarkóða í myndlyklinum. 
Hvernig finnur þú hann? 

  

 
 
Spurningar eftir verkefni 
Hvernig fannst þér verkefnin? 
 

 
Voru einhverjar aðferðir kynntar sem þú hefur ekki nýtt þér áður í Sjónvarpi Símans? 
 

 
Er eitthvað sem þér finnst að mætti laga við Sjónvarp Símans? 
 

 
Er eitthvað sem þér finnst vera óþarfi í viðmóti Sjónvarps Símans? 
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AttrakDiff spurningalistinn 

 

Simple/Einfalt               1     2     3     4     5     6     7      Complicated/Flókið 

Ugly/Óaðlaðandi               1     2     3     4     5     6     7              Attractive/Aðlaðandi 

Practical/Nytsamlegt           1    2     3     4     5     6     7         Impractical/Ónytsamlegt 

Stylish/Nýtískulegt               1     2     3     4     5     6     7         Tacky/Hallærislegt 

Predictable/Fyrirsjáanlegt    1     2     3     4     5     6     7   Unpredictable/Ófyrirsjáanlegt 

Cheap/Óvandað      1     2     3     4     5     6     7           Premium/Vandað 

Unimaginative/Ófrumlegt     1     2     3     4     5     6     7          Creative/Skapandi 

Good/Gott       1     2     3     4     5     6     7    Bad/Slæmt 

Confusing/Ruglandi           1     2     3     4     5     6     7        Clearly structured/Skýrt skipulag 

Dull/Leiðinlegt      1     2     3     4     5     6     7        Captivating/Heillandi 
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13.3. Spurningalisti fyrir notendur Símans 

 
 
Sjónvarp Símans Premium 
Könnuninn er unnin af nemendum Háskólans í Reykjavík 
 

1. Hvað horfir þú mikið á sjónvarp að meðaltali á viku? 

• Ég horfi ekki á sjónvarp 

• Minna en 1 klst 

• 1 – 3 klst 

• 3 – 6 klst   

• 6 klst eða fleiri  

 
2. Er heimilið áskrifandi að öðrum sjónvarpsveitum en Sjónvarpi Símans Premium? 

• Já 
• Nei 
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3. Ef já, hvaða sjónvarpsveitum: 
• Netflix 
• Hulu 
• Amazon Prime 
• HBO 
• Stöð 2 Maraþon Now 
• Vodafone Play 
• Annað 

 
4. Hvaða tæki önnur en myndlykill er notaður á heimilinu til að horfa á efni? 

• Snjallsjónvarp  
• Apple tv  
• Fartölva 
• Borðtölva 
• Snjallsími 
• Spjaldtölva 
• Leikjatölva 
• Android box 
• Chromecast 
• Annað 

 
Í næstu spurningum biðjum við þig um að taka afstöðu til þeirra fullyrðinga sem settar 
eru fram 
 

5. Á heildina er ég ánægð/ur með Sjónvarps Símans Premium 
[Mjög ósammála |  Frekar ósammála | Hvorki sammála né ósammála | Frekar sammála | 
Mjög sammála] 

 

6. Ég er ánægð/ur með framboð á efni í Sjónvarpi Símans Premium. 
[Mjög ósammála |  Frekar ósammála | Hvorki sammála né ósammála | Frekar sammála | 
Mjög sammála] 

 
7. Ég verð var/vör við nýtt efni í hverri viku í Sjónvarpi Símans Premium 

[Mjög ósammála |  Frekar ósammála | Hvorki sammála né ósammála | Frekar sammála | 
Mjög sammála] 

 
8. Mér þykir viðmót Sjónvarpsþjónustu Símans vera notendavænt  

[Mjög ósammála |  Frekar ósammála | Hvorki sammála né ósammála | Frekar sammála | 
Mjög sammála] 

9. Mér finnst auðvelt að finna efni við hæfi í Sjónvarpi Símans Premium ?  
[Mjög ósammála |  Frekar ósammála | Hvorki sammála né ósammála | Frekar sammála | 
Mjög sammála] 
 

10. Ég reikna með að halda áfram að vera áskrifandi að Sjónvarpi Símans Premium 
næstu 3-6 mánuði 

[Mjög ósammála |  Frekar ósammála | Hvorki sammála né ósammála | Frekar sammála | 
Mjög sammála] 
 
Í næstu spurningum viljum við kanna vitund og afstöðu til virkni í Sjónvarpi Símans 
Premium 
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11. Hægt er að taka myndlykil Símans með í ferðalög innanlands og erlendis og nota 
hann yfir þráðlaust net. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú takir myndlykilinn með þér 
í fríið? 

[ Mjög ólíklegt |  Frekar ólíklegt | Hvorki líklegt né ólíklegt | Frekar líklegt | Mjög líklegt ] 

 
12. Hefur þú notað leitina í Sjónvarpi Símans Premium til að finna sjónvarpsefni ?  

• Já 
• Nei 
• Vissi ekki af þessum möguleika fyrr en núna 

 
Að lokum biðjum við þig um að veita okkur bakgrunnsupplýsingar sem hjálpa okkur 
við úrvinnslu 

 
13. Hver er aldur þinn? 

• 18-34 ára 
• 35-54 ára 
• 55-64 ára 
• 65 ára eða eldri 

 

14. Hvert er kyn þitt? 
• Kona 
• Karl 
• Annað 

 
15. Hversu mörg börn yngri en 18 ára búa á heimili þínu? 

[ Ekkert  | 1-2 | 3-4 | 5 eða fleiri ] 
 

16. Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri varðandi upplifun þína á Sjónvarpi Símans 
Premium, bæði gagnvart virkni og efnisframboði? 

 

 

Takk fyrir þátttökuna! 
 


