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Abstrakt  
Tillväxten av internetanvändning bland sportintresserade användare framgår 

tydligt av trafiken på populära webbplatser. Detta har medfört att Internet 

blivit en stor del av sportindustrin. För sportsidor, precis som andra 

webbsidor, är det viktigt att ha en lojal användarbas som regelbundet 

återbesöker sidan. Syftet med denna studie är att ta fram de viktigaste 

lojalitetsfaktorerna för sportsidor. Vår kvantitativa datainsamling baserades 

på lojalitetsfaktorer för generella webbsidor och kvalitetsfaktorer för 

sportsidor från tidigare forskning. I vår studie undersöktes även om nya 

faktorer uppkom för sportsidor. Resultatet från vår datainsamling avslöjade 

att navigering, tillgänglighet, användarbarhet av informationen, 

fullständighet av informationen, tillförlitlighet och användbarhet är viktiga 

faktorer för att användare ska återbesöka och förbli lojala mot sportsidor.  

 

Nyckelord: Webbdesign, Sportsidor, Webblojalitet  
 



   
 

   
 

Abstract 
The growth of Internet usage among sports interested users is evident by the 

traffic on popular websites. This has entailed that the Internet has become a 

big part of the sports industry. For sport websites, like other websites, it is 

important to have a loyal user base that regularly revisits the site. The 

purpose of this study is to produce the most important loyalty factors for 

sport websites. The quantitative data collection was based on loyalty factors 

for general websites and quality factors for sport websites from previous 

research. In this study, we also investigate if new factors emerge for sport 

websites. The results of our data collection reveal that navigation, 

accessibility, usability of the information, completeness of information, 

reliability, and usability are important factors for users to revisit and remain 

loyal to sport websites. 

 

Keywords: Website design, Sport websites, Web-loyalty 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



   
 

   
 

Förord 
Vi skriver om lojalitet mot sportsidor i detta examensarbete framförallt för 

att vi själva besöker sådana webbsidor dagligen för att uppdateras om de 

senaste nyheterna om våra favorit sporter. Vi kände att det skulle vara 

intressant att undersöka vilka faktorer som ligger bakom att personer 

regelbundet återbesöker sportsidor.  

 

Ett stort tack till vår handledare Niclas Eberhagen för hans vägledning 

genom vårt arbete och till alla respondenter som deltog i undersökningen. 
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1 Introduktion 
Detta kapitel inleds med en bakgrund om sportsidor och lojalitet mot 

webbsidor. Vidare tar vi upp tidigare forskning gällande lojalitet på webben 

och sportsidor. I problemformulering och syfte motiveras valet av att 

undersöka lojalitetsfaktorer för sportsidor. Avgränsning, målgrupp och en 

kort disposition av uppsatsen avslutar introduktionen. 

1.1 Bakgrund 

Tillväxten av internetanvändning bland sportintresserade användare framgår 

tydligt av trafiken på populära webbplatser. Exempelvis har 

Fotbollskanalen.se cirka 200,000 unika besökare och 2 miljoner sidvisningar 

per vecka (Sportsverige, 2015). På grund av den stora mängden av 

konsumenter har Internet blivit en stor del av sportindustrin (Tarafdar & 

Zhang, 2007). Sportintresserade användare besöker sportsidor för att t.ex. få 

de senaste resultaten, interagera med andra användare och läsa de senaste 

nyheterna om deras favorit sporter (Hur, Ko & Valacich, 2011). 

Eftersom att vi själva är sportintresserade och besöker sportsidor dagligen, 

drogs vi till att undersöka vilka faktorer som är viktigast för att användare 

skall återbesöka och förbli lojala mot en sportsida.  

 

Lojalitet mot webbsidor kan definieras som sannolikheten för upprepade 

besök av en individ (Armstrong & Hagel, 1996). Sannolikheten för återbesök 

kan mätas genom antalet upprepade besök som en användare gör till 

webbplatsen (Tarafdar & Zhang, 2007).  

Webblojalitet kan användas till att mäta prestandan på webbsidor för att 

granska hur lojala användarna är, det vill säga, hur många av användarna som 

regelbundet återbesöker en webbsida. För alla typer av webbsidor, inklusive 

webbsidor som inriktar sig på sportnyheter, är det viktigt att ha en lojal 

användarbas för att nå framgång.  

 

Tidigare studier har gjorts på vilka faktorer som är mest framstående gällande 

lojalitet och kvalitet för webbsidor (Tarafdar & Zhang, 2007), men dessa 

faktorer har inte undersökts om de överensstämmer för specialiserade 

sportsidor. Denna studie avser därför att ta fram de viktigaste 

lojalitetsfaktorerna för specialiserade sportsidor.  

Med specialiserade sportsidor menar vi webbplatser som endast är inriktade 

på sportnyheter och inte tillhör en dagspress. Specialiserade sportsidor är med 

andra ord webbplatser som inte tillhör en webbtidning (t.ex. Aftonbladet, 

Expressen) utan står för sig själv som en nyhetssida som inriktar sig på 

sportnyheter.  
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1.2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning har identifierat faktorer gällande lojalitet mot webbsidor. 

Tarafdar och Zhang (2007) undersökte faktorer som påverkar lojaliteten och 

räckvidden på en webbplats. För att identifiera faktorer gällande räckvidd och 

lojalitet genomförde forskarna ett faktoranalys-test (med hjälp av Varimax 

Rotation) på över 190 webbplatser. Forskarna identifierade sju faktorer 

gällande lojalitet i deras studie där varje faktor innehöll flera punkter. 

Tarafdar och Zhang (2007) kom fram till att enkel navigering, anpassning, 

säkerhet och tillgänglighet är avgörande faktorer för lojalitet mot webbsidor. 

Nedladdningshastighet, användbarhet och informationsinnehåll visade sig att 

inte vara så signifikanta faktorer för att skapa lojalitet. Forskarna använde 

sedan resultatet till att föreslå riktlinjer för webbdesign.  

 

Hur, Ko och Valacich (2011) undersökte i deras studie de teoretiska 

relationerna mellan nyckelvariabler för konsumtionsbeteende på sportsidor. 

Variablerna som forskarna granskade konsumenternas uppfattning om 

innefattade e-lojalitet, e-tillfredsställelse och en sportsidas kvalitet. Forskarna 

tog sedan fram en modell för att beskriva relationerna mellan faktorer för e-

tillfredställelse, e-lojalitet och kvalitet på en sportsida.  

Resultatet från deras studie avslöjade att lojalitet till en sportsida var mer 

sannolikt att uppstå om användarna utvecklade positiva uppfattningar och 

tillfredsställelse mot webbplatsen. Resultatet föreslog också att 

konsumenternas e-tillfredsställelse är en viktig medlande variabel mellan en 

sportsidas kvalitet och e-lojalitet. 

 

Suh, Ahn, och Pedersen (2013) tog fram en konceptuell modell för att 

identifiera faktorer gällande e-service kvalitet (e-SQ) och undersöka 

effekterna av lagidentifiering, e-SQ och tillfredsställelse på avsikten att 

återbesöka sportsidor.  

Deras konceptuella ramverk innefattade fem servicefaktorer för sportsidor 

(användbarhet, integritet, pålitlighet, information och utseende). Syftet med 

studien var skapa en bättre förståelse för relationen mellan e-SQ och 

lagidentifiering. Resultatet från Suh, Ahn, och Pedersen’s (2013) studie 

avslöjade att lagidentifiering har en positiv och betydande effekt på e-SQ, 

tillfredsställelse och återbesök. Dessutom visade sig tillfredsställelse vara en 

medlare mellan e-SQ och återbesök. 

 

Hur, Ko och Claussen (2012) analyserar de psykometriska egenskaperna hos 

Sport Web Acceptance Model (SWAM) som föreslagits av Hur, Ko och 

Claussen (2007) från tidigare forskning. Denna modell la till upplevd 

njutning (Davis et al, 1992) och upplevd pålitlighet (Belanger et al, 2002) till 

de två tidigare faktorerna upplevd lättanvänd och upplevd nytta som används 

i Technology Acceptance Model (TAM) (Davis, 1989). Hur, Ko och 
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Claussen’s (2012) studie föreslår en konkurrerande modell som förlänger den 

ursprungliga SWAM genom att införliva två framträdande konsument 

variabler: sport engagemang (Shank & Beasley, 1998) och psykologiska 

engagemang för team (Mahony et al, 2000). Forskarna strävar efter att 

förklara varför och hur sportintresserade accepterar och använder 

sportwebbportaler för att söka efter idrottsrelaterad information. 

Syftet med Hur, Ko och Claussen’s (2012) studie var att hjälpa 

idrottsmarknadsförare att få en bättre förståelse för hur nätbaserade 

sportfantaster utvecklar en avsikt att använda en sportwebbportal. Hur, Ko 

och Claussen’s (2012) studie tar fram 6 hypoteser för att uppnå detta:  

 Upplevd användarvänlighet 

 Upplevd njutning 

 Upplevd säkerhet 

 Engagemang nivå inom idrotten kommer att positivt påverka avsikt 

att använda en sport webbportal. 

 Engagemang nivå inom idrotten kommer att positivt påverka 

Psykologiskt engagemang för Team. 

 Avsikt att använda en sport webbportal kommer att positivt påverka 

den faktiska användningen av portalen.  

1.3 Problemformulering 

För att effektivt utnyttja de möjligheter som Internet erbjuder är det viktigt att 

ha en klar förståelse för användarnas preferenser. Vi menar att det är 

betydelsefullt vid utvecklingen av en webbsida att man vet vilka faktorer som 

är mest betydande för den målgrupp som webbplatsen riktar sig mot för att 

skapa en lojal användarbas.   

 

Som nämnts i “1.2 Tidigare forskning” har andra genomfört undersökningar 

baserade på ämnesområdena e-handel och e-lojalitet på sportsidor. Eftersom 

att dessa studier fokuserade på e-handel berörde dem lojalitetsaspekter 

gällande konsumtionsbeteende på sportsidor, och inte generella faktorer för 

lojalitet som denna studie vill uttala sig om.   

 

Forskningen som Tarafdar och Zhang (2007) genomförde resulterade i olika 

faktorers betydelse gällande lojalitet mot webbsidor. Men det som inte har 

undersökts är vilka lojalitetsfaktorer som är viktigast för specialiserade 

sportsidor.  

Sedan Tarafdar och Zhang’s (2007) studie genomfördes har webbutveckling 

och webbdesign utvecklats. Sedermera har ny teknik framtagits och 

utvecklats som t.ex. programmeringsspråket HTML5, CSS3 och responsiva 

webbsidor. Detta har medfört att dagens internetanvändare inte har samma 

användarupplevelser som de hade för 8 år sedan. Vi anser därför att 

faktorerna från Tarafdar och Zhang’s (2007) studie bör undersökas om de 
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överensstämmer för sportsidor i nutid på grund av att utvecklingen av 

webbsidor har gjort stora framsteg sedan deras undersökning genomfördes.  

 

Till skillnad från Tarafdar och Zhang’s (2007) undersökning som resulterade 

i lojalitetsfaktorer för alla typer av webbsidor, vill vi endast inrikta oss på 

sportsidor. Vi anser att det är svårt att generalisera dessa lojalitetsfaktorer för 

alla typer av webbsidor och vi vill därför ta fram faktorer som endast berör 

sportsidor. På grund av detta har vi motiverats till att göra en studie som 

undersöker vilka lojalitetsfaktorer som är viktigast för specialiserade 

sportsidor.  
 

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att identifiera de mest väsentliga faktorerna 

gällande lojalitet mot sportsidor genom att testa betydelsen på faktorerna från 

tidigare forskning, men även undersöka om det uppkommer nya faktorer 

enligt våra respondenter. Följande frågeställningar har formulerats för att 

utreda detta: 

 

1. Vilka lojalitetsfaktorer är viktigast för specialiserade sportsidor i 

Sverige? 
 

1.5 Avgränsning 

En avgränsning görs mot svenska sportsidor eftersom forskningen sker i 

Sverige samt att rapporten och enkätfrågorna skrivs på svenska. Vi 

exkluderade även sportsidor för idrottsklubbar då dessa webbplatser ofta 

innefattar e-handelsfaktorer vilket vår studie inte inkluderar. 

Undersökningens enkät framställdes på svenska på grund av att studien 

avgränsar sig mot svenska sportsidor.  

 

Vi valde att avgränsa våra analysenheter till sportintresserade 

internetanvändare på grund av att de har insikt i vad som motiverar en 

användare till att återbesöka en sportsida, vilket är huvudsyftet med denna 

studie.  
 

1.6 Målgrupp 

Syftet att påvisa vilka faktorer som är viktigast för att användare ska 

återbesöka en sportsida är av direkt värde för redaktörer och webbutvecklare 

som arbetar med specialiserade sportsidor. 

 

Resultatet från denna studie ska visa redaktörerna vilka faktorer som är 



 

9 

 

viktigast för att bygga lojalitet till sina användare och locka fler läsare till sin 

sportsida. Förhoppningen är att redaktörer kan använda resultatet av denna 

studie till att analysera hur dem ligger till i förhållande till faktorerna 

 

Webbutvecklare har användning av denna studie vid skapandet av en 

sportsida genom att de framtagna faktorerna ger dem riktlinjer för hur 

webbsidan bör struktureras upp för att öka möjligheten till återbesök. 

 

Resultatet från vår undersökning kan bidra med kunskap för forskare och 

andra studenter inom informatik med intresse för webbutveckling. Även för 

forskare inom ämnesområdet interaktionsdesign eftersom aspekter inom 

människo-dator interaktion berörs.  

1.7 Disposition  

Teori 

Här beskrivs uppsatsens teori. I detta kapitel kommer tidigare forskning att 

beskrivas mer utförligt. 

 

Metod 

I metodkapitlet beskrivs det vetenskapliga tillvägagånssättet som har använts 

för att utföra denna studie, vilka ansatser som har valts och vilka 

datasamlingstekniker som har använts. Kapitlet ger en beskrivning av 

genomförandet och hur vi har gått tillväga för att utforma frågor för den 

kvantitativa undersökningen.  

 

Resultat  

I detta kapitel beskrivs resultatet av datainsamlingen för lojalitetsfaktorerna 

med hjälp av tabeller och förklarande text.  

 

Diskussion 

Här diskuterar vi resultatet och genomförandet av undersökningen. I kapitlet 

kommer även jämförelser med tidigare forskning och teori att diskuteras. 

Tankar och reflektioner kring metodvalet kommer att diskuteras samt hur 

undersökningen utfördes. 

 

Avslutning 

Uppsatsen avslutas genom att besvara frågeställningarna med en kortfattad 

slutsats. Vi ger även förslag på fortsatt forskning inom ämnesområdet.  
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2 Teori 
I detta kapitel redogörs hur lojalitet mot webbsidor definieras samt vilka 

faktorer som webb-lojalitet kan mätas genom. Vidare presenteras 

kvalitetsfaktorer som sportsidor kan bedömas efter. Faktorerna gällande 

lojalitet och kvalitet bygger båda på tidigare forskning.  

 

2.1 Webblojalitet 
Lojalitet mot webbsidor kan definieras som sannolikheten för upprepade 

besök av en individ. Det kan mätas genom antal besök per person, eller det 

genomsnittliga antalet besök varje unik användare gör till en webbplats 

(Tarafdar & Zhang, 2007). Sannolikheten för återbesök kan mätas genom 

antalet upprepade besök som en användare gör till webbplatsen.  

 

Lojalitet mot webbsidor kan påverkas av olika faktorer. Tarafdar och Zhang 

(2007) identifierade sju faktorer för lojalitet mot webbsidor: enkel 

navigering, anpassning, säkerhet, tillgänglighet, informationsinnehåll, 

användbarhet, nerladdningshastighet. Nedan visas en sammanställning av 

dessa faktorer samt vad forskarna kom fram till i sin studie: 

 Enkel navigering – Representerar egenskaper som hjälper användarna 

att navigera på webbplatsen bättre. Exempel på egenskaper är att 

beskrivningen av länkarna på webbplatsen är tydlig, att länkarna är 

konsekventa och att arrangemanget av de olika länkarna är lätta att 

förstå.  

 Anpassning - Beskriver i vilken utsträckning en webbplats kan 

anpassas till användarnas behov, att webbplatsen har personaliserade 

egenskaper och att den erbjuder skräddarsydd information. 

 Säkerhet - Beskriver i vilken utsträckning webbplatsen kan 

karakteriseras som "säker" vid exekvering av transaktioner. Att 

webbplatsen har en informationspolicy, användarautentisering och 

säkra monetära transaktioner. För vår studie kommer vi inte se över 

monetära transaktioner då specialiserade sportsidor väldigt sällan 

innefattar någon typ av e-handel. 

 Tillgänglighet - Egenskaper som beskriver en webbplats tillgänglighet 

vilket innebär att innehållet på sidan är tillgängligt för användarna i en 

form som är lätt att förstå. Detta innefattar bland annat att innehållet 

på webbplatsen skar vara lätt att läsa och att sidan underhålls så att 

information är lätt att skaffa (inga döda länkar till exempel). 

 Informationsinnehåll - Beskriver naturen av innehållet i 

informationen på webbplatsen, dess relevans, detaljnivå, tydlighet, 

användbarhet och precision. Denna faktor innefattar även att 

informationen ska vara aktuell.  

 Användbarhet - Innefattar användbarhetsrelaterade egenskaper på 

webbplatsen, i vilken utsträckning en webbplats är lätt att använda, 
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utmanande, visuellt tilltalande och njutbar. I denna faktor räknas även 

multimediafunktioner på en webbsida in.  

 Nedladdningshastighet - Avser i vilken utsträckning webbplatsen är 

tekniskt överlägsen i termer av låga nedladdningsförseningar och 

höga nedladdninghastigheter. 

 

Av de sju tidigare nämnda faktorerna visade sig att enkel navigering, 

anpassning, säkerhet och tillgänglighet var avgörande faktorer för lojalitet 

mot webbsidor enligt Tarafdar och Zhang (2007).  Nedladdningshastighet, 

användbarhet och informationsinnehåll var inte signifikanta faktorer för 

lojalitet mot webbsidor enligt forskarna.    

 

I hopp om att besvara vår frågeställning (se avsnitt 1.4) ansåg vi att det var 

lämpligt att ta fram teori baserat på lojalitetsfaktorer för sportsidor och sedan 

undersöka faktorernas betydelse i vår datainsamling. Faktorerna från Tarafdar 

och Zhang’s (2007) studie är kommer att utgöra en del av teorin som ska 

testas. 

 
2.2 Webbkvalitet för sportsidor 
Att mäta kvalitén på en webbsida kan definieras som den upplevda 

tillfredställelsen av webbplatsen. Ökad tillfredsställelse, i sin tur påverkar 

sannolikheten att en användare återbesöker webbplatsen i framtiden (AUH & 

Johnson, 2005). 

 

Hur, Ko och Valacich (2011) skapade en teoretisk modell (se Figur 1) för att 

beskriva relationerna mellan faktorer gällande e-tillfredställelse, e-lojalitet 

och kvalitet på en sportsida. 

För vår undersökning är kvalitetsfaktorn från denna modell intressant 

eftersom att den beskriver vilka faktorer som påverkar en sportsidas kvalitet 

och på så vis ökar användarglädjen och chansen till återbesök.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Modell för att beskriva konsumtionsbeteende på sportsidor (Hur et 

al. 2011). 
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Hur, Ko och Valacich (2011) menar att en sportsidas kvalitet ska bedömas 

efter faktorerna informationskvalitet, interaktionskvalitet, designkvalitet, 

systemkvalitet och tillfredställelse. Genom att använda oss utav dessa 

kvalitetsfaktorer kan vi komplettera lojalitetsfaktorerna från Tarafdar och 

Zhang’s (2007) studie (se avsnitt 2.1) med faktorer som inriktar sig på 

sportsidor. På grund av detta är kvalitetsfaktorerna från Hur, Ko och 

Valacich’s (2011) studie viktiga för vår undersökning. Faktorerna beskrivs 

mer utförligt nedan.  

 

Informationskvalitet 

Informationskvalitet hänvisar till en användares uppfattning om kvalitén på 

informationen som presenteras på sportsidan. Den består utav två 

underfaktorer: Användbarhet och fullständighet av informationen (Hur & Ko, 

2005; Cai et al., 2005). 

 Användbarhet – avser informationens relevans, noggrannhet, nytta 

och aktualitet på en sportsida.  

 Fullständighet – representerar i vilken utsträckning som 

informationen uppfattas vara omfattande och fullständig. 

 

Interaktionskvalitet 

Interaktionskvalitet innefattar den dynamiska interaktionen mellan 

sportintresserade användare och tjänsteleverantörer samt interaktioner bland 

användarna (Hur, Ko & Valacich, 2011). Sportsidor erbjuder 

kommunikationskanaler där användare kan vara informationsmottagare samt 

leverantörer (Li et al., 2002). Sportintresserade användare tilltalas ofta att 

dela sina åsikter angående t.ex. hur favoritlaget presterar eller köp/försäljning 

av spelare, medan andra användare föredrar att chatta om olika nyheter eller 

svara på opinionsundersökningar. 

 

Positiva interaktioner mellan användarna på en sportsida kan öka deras 

gemenskap, vilket är en av de avgörande faktorerna för användning av 

webbplatsen (Green et al., 2007). Sålunda kan en användares uppfattning av 

andra användare också påverka uppfattningen om sportsidans kvalitet (Hur, 

Ko & Valacich, 2011). 

 

Designkvalitet 

Designkvalitet på en sportsida mäts genom att bedöma hur enkel den är att 

använda och de estetiska kvaliteterna på sidan (Ko & Hur, 2005). 

 Enkel användning - Beskriver huruvida en webbplats är lätt att 

navigera och om sidan har ett användarvänligt gränssnitt (Gilly & 

Wolfinbarger, 2003). 
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 Estetisk kvalitet - Den estetiska dimensionen mäter huruvida en 

webbplats är visuellt tilltalande för användarna (Van der Heijden, 

2003). Exempelvis kan estetiken på en sportsida innefatta hur 

informationen presenteras med hjälp attraktiva layouter, färger, 

teckensnitt och grafik (Hur, Ko & Valacich, 2011). 

 

Systemkvalitet 

Systemkvalitet definieras som användarnas uppfattning om en webbplats 

prestanda gällande informationsleverans (Ko & Hur, 2005; Cai et al., 2005). 

Den består utav två underfaktorer: (1) säkerhet och integritet och (2) 

tillförlitlighet. 

 Säkerhet och integritet - Kan definieras som användarnas upplevda 

risker av att personlig och finansiell information missbrukas eller 

äventyras. 

 Tillförlitlighet - Tillförlitlighet är en viktig aspekt för att mäta en 

webbplats kvalitet och hänvisar till "systemets konsekvens av 

prestanda och driftsäkerhet" (Liu et al, 2000). 

 

Tillfredställelse  

Med tillfredsställelse menas i vilken utsträckning som användarna njuter av 

att använda en sportsida, att erfarenheten upplevs som glädjande när de 

använder sidans olika funktioner och tjänster (Hur, Ko & Valacich, 2011). 

Rice (1997) stödjer denna uppfattning ytterligare genom att hävda att roliga 

och glädjande upplevelser leder till att användare återbesöker webbplatser. 

Tillfredställelse innefattar också fördelar som användarna upplevs få vid 

användning av webbsidan (Huang, 2005). 
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder som användes under arbetets gång. 

Vår kvantitativa undersökning genomfördes med hjälp av en elektronisk 

webbenkät för att göra en stickprovsundersökning av den tilltänkta 

populationen. Undersökningen inriktades mot svenska användare av 

specialiserade sportsidor. En univariat analys gjordes sedan på resultatet 

med verktyget SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

3.1 Vetenskaplig ansats 

I utförandet av denna studie har vi tagit fram faktorer från tidigare forskning 

och teori för att bygga vår enkätundersökning och utföra datainsamlingen, 

vilket liknar en deduktiv ansats. Den deduktiva ansatsen innebär enligt 

Bryman (2002) att man utgår från teorin för att sedan applicera och empiriskt 

testa teorin på verkligheten. Strategin för detta tillvägagångssätt är att först 

skaffa sig vissa förväntningar om hur världen ser ut och därefter gå ut och 

samla in empiri för att se om förväntningarna stämmer överens med 

verkligheten (Jacobsen, 2002).  

Ett vanligt förfarande inom deduktion är att utifrån teorin bygga hypoteser 

som sedan testas empiriskt (Bryman, 2002). Vi har dock inte tagit fram några 

hypoteser i vår studie. Vi har däremot använt faktorer från tidigare forskning 

vars betydelse prövades i vår datainsamling genom ett deskriptivt 

tillvägagångssätt.  

I deskriptiva undersökningar finns redan en viss kunskap om det som ska 

undersökas och man behöver inte nödvändigtvis utgå från hypoteser (J, 

Monica. 2013). De deskriptiva undersökningarna är normalt kvantitativa och 

oftast används bara en teknik för att samla in information. Vid deskriptiva 

undersökningar finns redan en viss mängd kunskap, därför avgränsas vissa 

aspekter av de fenomen man är intresserad av (Seimyr, 2012). 

Vi anser att detta tillvägagångssätt var lämpligt eftersom att det inte fanns 

behov att ta fram hypoteser i vår studie på grund av att det fanns tillräckligt 

med relevant forskning som berörde fenomenet. Vi valde istället att ta fram 

lojalitetsfaktorer för sportsidor med hjälp av tidigare forskning och pröva 

deras betydelse i vår datainsamling.  

Vår forskning innefattar även en utforskande angreppsätt då vi undersökte 

om nya faktorer uppkom i vår studie. Denna angreppsätt motiveras av att vi 

ville utföra en så omfattande undersökning som möjligt vilket även kan ge 

grund för fortsatt forskning. 

 

Vår studie har genomförts med en kvantitativ undersökning. Eftersom 

kvantitativa metoder i stor utsträckning är deduktiva, bygger de på att 

forskaren kategoriserar information innan den samlas in (Jacbosen, 2002). 

Valet att använda en kvantitativ ansats motiveras av att vi kan fråga många 
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uppgiftslämnare och få ett representativt urval av populationen. Därmed får 

vi också större möjlighet att generalisera från uppgiftslämnarna till alla dem 

som vi är intresserade av att uttala oss om (Jacobsen, 2002). Denna metod har 

ökat våra möjligheter till att samla in data från en omfattande uppsättning av 

informanter. 

 

3.2 Datainsamling  

Den kvantitativa datan samlades in med hjälp av en enkätundersökning vars 

frågor baserades på tidigare forskning. Enkätundersökningar syftar åt att 

samla information från människor eller händelser på ett systematiskt och 

standardiserat sätt. Med detta som bas letar man sedan efter mönster i syfte 

att göra generaliseringar till en större population (Oates, 2005).  

Eftersom vi valde att utföra en kvantitativ studie ansåg vi att en 

enkätundersökning var ett lämpligt sätt genomföra datainsamlingen på. I 

hopp om att besvara vår frågeställning (se avsnitt 1.4) menade vi att det var 

passande att ta fram lojalitetsfaktorer för sportsidor och sedan undersöka 

faktorernas betydelse i vår datainsamling. Vi undersökte även om det skulle 

uppkomma nya faktorer som inte nämnts i tidigare forskning i vår studie. 

 

Enkätundersökningen genomfördes med hjälp av en elektronisk webbenkät 

eftersom att vi ville nå ut till en stor mängd respondenter. Att tillämpa en 

elektronisk enkät är ett utmärkt tillvägagångssätt för att nå rejäl spridning av 

den (Trost, 2012). Vi anser även att respondenter är mer angelägna att 

besvara en elektronisk enkät då de själva kan välja när de vill besvara den. 

Detta är både flexibelt och effektivt i den mening att när enkäten skickas ut 

blir vår forskning mindre begränsad i tid och rum. Detta gav oss fördelen att 

kunna förädla tidigare kapitlen i avhandlingen i väntan på respondenternas 

svar på enkäten. 

Enkäten utformades med hjälp av Google’s survey-applikatation. Tjänsten är 

gratis och användarvänlig för både forskare och respondent, vilket 

motiverade valet av verktyget. 

 

Det fanns även andra sätt att genomföra vår studie på. En kvalitativ 

undersökning hade kunnat utföras för att sedan kompletteras med en 

kvantitativ datainsamling. Genom att intervjua ett fåtal individer kan man ta 

reda på vilka faktorer som påverkar en användare att återbesöka en sportsida. 

De hypoteser som tas fram i den kvalitativa undersökningen kan i efterhand 

stärkas med en kvantitativ datainsamling. Detta tillvägagångssätt uteslöts från 

undersökningen eftersom vi ansåg att det fanns tillräcklig med teori och 

forskning inom ämnesområdet. Av denna anledning valde vi att utföra en 

kvantitativ studie.  
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3.2.1 Urval 

Alla som vi är intresserade av att uttala oss om i undersökningen kallas för 

population. I praktiken betyder det att de enheter som vi undersöker, som är 

med i stickprovet, ska likna hela populationen (Jacobsen, 2002). 

Populationen för vår studie är svenska användare av specialiserade 

sportsidor. Vi gjorde en avgränsning mot svenska användare eftersom att 

studien utförs i Sverige, samt att frågorna på enkätundersökningen skrivs på 

svenska och skickades därför endast ut till svenska Facebooksidor. 

 

Eftersom att vi inte kan undersöka hela populationen valde vi att göra ett 

urval. För att få ett representativt urval av populationen delades enkäten ut på 

olika sportbaserade Facebooksidor. Detta ledde till att sportintresserade 

Facebookanvändare kunde bidra med relevanta svar gällande fenomenet som 

vår studie baseras på.  

Urvalet för vår studie blev svenska Facebookanvändare av specialiserade 

sportsidor som befinner sig i de slumpmässigt utvalda Facebooksidorna som 

enkäten skickades ut till. 

 

Vid utförandet av urvalet sökte vi upp och kontaktade 6 sportbaserade 

Facebooksidor med minst 500 medlemmar. När vi fick svar från alla 6 sidor 

valde vi slumpmässigt ut 3 av dessa sidor genom att numrera dem 1 till 6 på 

pappersbitar och sedan dra ut 3 stycken.  

Vi ansåg att Facebooksidorna skulle ha minst 500 medlemmar för att 

datainsamlingen skulle generera tillräckligt med svar. Vi valde ut 3 av dessa 

sidor slumpmässigt då vi ansåg att det räckte med 3 sidor för att uppnå en 

lämplig mängd svar och för att urvalet skulle bli mer slumpartat. Enkäten 

skickades sedan till de utvalda Facebooksidorna där medlemmarna själva fick 

välja om de ville delta eller inte.  

 

Valet av att använda Facebook för enkätspridning gjordes på grund av att det 

är ett utmärkt sätt att sprida enkäten till en stor mängd respondenter och detta 

medförde att svenska sportintresserade Facebookanvändare kunde medverka i 

datainsamlingen. Sverige har över fem miljoner användare som är jämnt 

fördelade bland kvinnor och män i åldrar 13-65 år (Facebook, 2015). Ungefär 

60 % av Sveriges befolkning är användare av Facebook (Facebookskolan, 

2015). 

3.2.2 Genomförande 

En elektronisk enkät utformades med hjälp av Google’s survey-applikation 

och delades ut på olika sportbaserade Facebooksidor. Med hjälp av Google’s 

survey-applikation är det lätt att sammanställa all insamlad data i ett 

Exceldokument för att sedan genomföra en analys. Enkäten skickades ut på 

olika sportbaserade Facebooksidor så att sportintresserade användare kunde 
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ta del av enkäten. För att uppmuntra respondenterna att svara formulerades 

frågorna på ett så tydligt sätt som möjligt vilket även ökade validiteten av 

mätinstrumentet.  

 

Enkätundersökningen (se bilaga 1) inleddes med ett missivbrev för att 

motivera respondenten till att delta i undersökningen. Missivbrevet innehöll 

information om:   

 Undersökningens syfte  

 Vem forskaren är 

 Vilka undersökningen vänder sig till  

 Att deltagandet är anonymt och konfidentiellt 

 Att deltagande är frivilligt 

  

Den första frågan på enkäten (se bilaga 1) innehöll 10 faktorer där 

respondenten skulle ange hur stor betydelse varje faktor har på att de 

regelbundet återbesöker en sportsida. Faktorerna togs fram med hjälp av 

tidigare forskning som handlar om webblojalitet (se avsnitt 2.1) och 

webbkvalitet (se avsnitt 2.2) för sportsidor. 

Sammanlagt framställdes 10 faktorer eftersom att vissa faktorer (som t.ex. 

informationsfaktorn) nämns både under webblojalitet och webbkvalitet för 

sportsidor. Faktorerna innehöll beskrivningar så att respondenterna skulle få 

en tydlig förståelse av vad varje faktor innebar. De faktorer som togs fram 

var: 

 Navigering 

 Anpassning 

 Säkerhet 

 Tillgänglighet 

 Användbarheten av information 

 Fullständigheten av information 

 Estetik 

 Användbarhet 

 Tillförlitlighet 

 Interaktion 

 

Vi valde att utforma frågan på detta sätt eftersom att vi ville testa betydelsen 

på faktorerna från tidigare forskning och ta fram de faktorer som anses 

viktigast enligt respondenterna. Betydelsen av faktorerna besvarades med 

hjälp av en fyrgradig skala:  

 Ingen betydelse 

 Liten betydelse 

 Stor betydelse 

 Helt avgörande 
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Avslutningsvis gavs en öppen fråga till respondenten där de fick välja att 

nämna faktorer som den föregående frågan inte tog upp. Om respondenten 

valde att nämna faktorer motiverades han/hon till att förklara hur den 

påverkar deras vilja att återbesöka en sportsida. Vi ställde denna fråga till 

våra respondenter eftersom att vi även ville undersöka om det skulle 

uppkomma nya faktorer som inte togs upp i den föregående frågan. Vi ansåg 

att det var viktigt att ställa denna fråga då faktorerna från tidigare forskning 

baserade sig på studier som var flera år gamla.  

 

Enkätundersökningen låg ute på Facebook i 7 dagar och samlade in totalt 43 

svar från våra respondenter. När datainsamlingen hade utförts 

sammanställdes svaren med hjälp av SPSS där vi sedan gjorde en analys på 

resultatet. På den första frågan i enkäten gjorde vi en sammanställning med 

hjälp av tabeller, på den efterföljande frågan använde vi oss av en enkel 

sammanställning där vi kategoriserade faktorerna och räknade ihop hur 

många gånger dem nämndes.  

3.3 Analys 

Univariat och bivariat analys är två metoder att analysera data på. Univariat 

analys beskriver en variabel i taget med hjälp av olika statiska mått och av 

den finns två undertyper: (a) enkla fördelningar vid olika frågor, i både 

absoluta och relativa tal, och (b) en analys av vad som är det mest typiska 

svaret, och hur stor variationen är i svaren (Jacobsen, 2002). Bivariat analys 

innebär att granska om två variablar samvarierar, till exempel om det finns en 

tendens att kvinnor går mera sällan på bio än män (Jacobsen, 2002).  

 

Vi utförde en univariat analys av resultatet i empirin med hjälp av verktyget 

SPSS. Genom användning av verktyget skapades en sammanställning som 

visar vilka faktorer som anses viktigast för att en användare ska förbli lojal 

mot en sportsida, samt vilka faktorer som inte var betydande.  

 

Eftersom att vi ville ta reda på vilka faktorer som är viktigast för att en 

användare ska återbesöka en sportsida använde vi oss endast utav univariat 

analys. Vi använde inte oss utav bivariat analys eftersom inga beroenden 

mellan variabler studerades. 

 

För att fastställa om en faktor skall anses vara viktig eller inte tog vi fram 

kriterier som faktorn behövde uppnå. På den första frågan i 

enkätundersökningen (se bilaga 1) angav respondenterna hur stor betydelse 

varje faktor har på att de regelbundet återbesöker en sportsida på en fyrgradig 

skala (ingen betydelse, liten betydelse, stor betydelse och helt avgörande). 

Kriteriet vi kom fram till var att faktorn skulle ha minst 60 % av sina svar på 

stor betydelse och helt avgörande för att faktorn ska anses vara viktig. Valet 
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av detta kriterium motiveras av att vi behövde en bedömningsgrund för att 

avgöra om en faktor skulle anses vara viktig och vi fastställde att 60 % var en 

lämplig gräns i detta fall.   

På den efterföljande frågan gavs respondenterna möjlighet att nämna faktorer 

som den föregående frågan inte tog upp. Kriteriet för denna fråga var att 

faktorn skulle nämnas minst i 60 % av de sammanlagda svaren i 

datainsamlingen för att den skulle anses vara viktig.  
 

3.4 Reliabilitet och validitet 

En studie skall hålla god vetenskaplig kvalitet. Oavsett vilken empirisk 

undersökning som utförs bör den uppfylla två krav: 

1. Empirin måste vara giltig och relevant (validitet) 

2. Empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig (reliabilitet) 

 

Med validitet menar vi att vi faktiskt mäter det som önskas mäta, att det vi 

har mätt uppfattas som relevant och att det vi mäter hos några få också gäller 

för flera (Jacobsen, 2002). En form av validitetskontroll är att jämföra de 

resultat som vi fått med resultat från andra undersökningar, om resultatet 

stöds av teori om det vi studerar går det att anta att validiteten är god 

(Jacobsen, 2002).  

För att höja validiteten på vår datainsamling använde vi två testpersoner till 

att försäkra att enkäten var välförståelig för respondenterna. För att resultatet 

inte skulle påverkas togs deras svar bort från undersökningen. Genom att vi 

använde oss utav faktorer från tidigare studier på den första frågan i enkäten 

ökade validiteten ytterligare.  

 

Med reliabilitet avses hur tillförlitligt resultatet från studien är. Det innebär 

hur själva undersökningsmetoden har påverkat resultatet och hur 

undersökaren kan ha effekt på det fenomen som han undersöker (Jacobsen 

2002).  

Eftersom att det är frivilligt att delta i vår nätbaserade enkät och inga 

personuppgifter behöver lämnas, anser vi att vår undersökningsmetod har 

väldigt liten påverkan på de svar som uppgiftslämnarna ger. Respondenter 

kan svara på den nätbaserade enkäten när de vill och i avskildhet vilket leder 

till att undersökarna inte har någon effekt på fenomenet. Detta har höjt 

tillförlitligheten i studiens undersökningsmetod. 

 

3.5 Etiska överväganden 

Det är viktigt att se över olika etiska dilemman för att skydda deltagarna av 

undersökningen och utveckla en ömsesidig tillit med dem. Personer som vet 

att de observeras och kartläggs tenderar att uppträda annorlunda än de skulle 
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ha gjort i vanliga situationer (Jacobsen 2002). Detta kan påverka en 

undersöknings tillförlitlighet. Det viktigaste kravet är att forskaren inte 

genomför undersökningar där han vet att det sätt som undersökningen 

genomförs på kommer att ge resultat som uppdragsgivaren gillar (Jacobsen, 

2002). Av denna anledning har vi en öppen forskning för att vi inte ska 

påverka studiens resultat.  

För att undvika etiska problem under forskningsarbetet kommer två aspekter 

ses över under studiens gång:   

 Informerat samtycke – Den som undersöks ska delta frivilligt i 

undersökningen och ska veta riskerna och vinsterna av deltagandet 

(Jacobsen 2002). Detta kommer att uppnås med hjälp av ett tydligt 

missivbrev i enkätundersökningen. 

 Rätt till privatliv – De som undersöks har rätt till ett privatliv, det vill 

säga en frizon som inte ska undersökas (Jacobsen 2002). För att 

uppnå detta garanterade vi att inga personupplysningar skulle spridas 

vid deltagandet i enkätundersökningen. 

  

 



 

21 

 

4 Resultat  
I detta kapitel redovisas resultatet från vår datainsamling. Inledningsvis 

presenteras resultatet för betydelsen av de framtagna faktorerna. Vidare 

redogörs de faktorer som respondenterna själva valde att nämna.  

 

4.1. Resultatet av datainsamlingen 
I denna del presenteras datainsamlingen gällande faktorer för lojalitet mot 

specialiserade sportsidor. Vår enkätundersökning samlade in 43 svar från 

respondenter via Facebook. 

 
4.1.1 Betydelsen av framtagna faktorer  

Här presenteras resultatet av de framtagna faktorerna gällande 

användarlojalitet mot en sportsida. 

 

Navigering 

Denna faktor representerar egenskaper som hjälper användarna att navigera 

på webbplatsen bättre.  

 

Figur 2: Resultat för faktorn gällande navigering. 

 

Av de totalt 43 respondenterna svarade 27 personer att navigering hade stor 

betydelse och 12 angav att det var helt avgörande för att de skulle förbli 

lojala mot en sportsida. 3 personer angav att navigering hade liten betydelse 

och 1 svarade att det inte hade någon betydelse för deras lojalitet (se figur 2). 
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Anpassning 

Anpassning beskriver i vilken utsträckning en webbplats kan anpassas till 

användarnas behov. 

Figur 3: Resultat för faktorn gällande anpassning. 

 

14 respondenter svarade att anpassning har stor betydelse och 1 respondent 

angav att det var helt avgörande. 19 personer svarade att det hade liten 

betydelse och 9 ansåg att det inte hade någon betydelse på deras lojalitet mot 

en sportsida (se figur 3). 

 

Tillgänglighet 

Faktorn tillgänglighet innebär att innehållet på webbplatsen är tillgängligt för 

användarna i en form som är lätt att förstå. 

Figur 4: Resultat för faktorn gällande tillgänglighet. 
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19 svarade att tillgänglighet har stor betydelse och 17 angav att det var helt 

avgörande. 6 respondenter ansåg att tillgänglighet har liten betydelse och 1 

svarade att det inte har någon betydelse (se figur 4). 

 

Användbarhet av informationen 

Användbarhet av information avser informationens relevans, noggrannhet, 

nytta och aktualitet på en sportsida. 

 
Figur 5: Resultat för faktorn gällande användbarhet av informationen. 

 

På denna faktor svarade 11 respondenter att användbarheten av informationen 

har stor betydelse och 29 svarade att det var helt avgörande. 2 respondenter 

svarade att det har liten betydelse och 1 ansåg att det inte har någon betydelse 

(se figur 5). 

 

Fullständighet av informationen 

Fullständighet av information representerar i vilken utsträckning som 

informationen uppfattas vara omfattande och fullständig. 
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Figur 6: Resultat för faktorn gällande fullständighet av informationen. 

 

21 respondenter ansåg att fullständigheten av informationen har stor 

betydelse för deras lojalitet, 20 svarade att det var helt avgörande. 1 

respondent svarade att det har liten betydelse och 1 ansåg att det inte hade 

någon betydelse (se figur 6).  

 

Estetik 

Den estetiska dimensionen mäter huruvida en webbplats är visuellt tilltalande 

för användarna. 

Figur 7: Resultat för faktorn gällande estetik. 

 

Av de totalt 43 respondenterna var det 16 som svarade att estetiken på en 

sportsida har stor betydelse och 5 svarade att det var helt avgörande. 15 
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respondenter ansåg att det har liten betydelse och 7 menade att det inte har 

någon betydelse (se figur 7). 

 

Användbarhet 

Användbarhet innefattar användbarhetsrelaterade egenskaper på webbplatsen, 

i vilken utsträckning en webbplats är lätt att använda, utmanande, visuellt 

tilltalande och njutbar. 

 
Figur 8: Resultat för faktorn gällande användbarhet. 

På denna faktor svarade 21 respondenter att användbarhet har stor betydelse 

och 17 svarade att det var helt avgörande för att de ska återbesöka en 

sportsida. 4 respondenter ansåg att användbarhet har liten betydelse och 1 

svarade att det inte har någon betydelse (se figur 8). 

 

Tillförlitlighet 

Faktorn tillförlitlighet avser sportsidans prestanda i termer av låga 

nedladdningsförseningar och höga nedladdningshastigheter. 
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Figur 9: Resultat för faktorn gällande tillförlitlighet. 

 

På denna faktor svarade 23 respondenter att det har stor betydelse på deras 

lojalitet och 18 svarade att det var helt avgörande. 1 respondent ansåg att 

tillförlitlighet har liten betydelse och 1 menade att det inte hade någon 

betydelse (se figur 9). 

 

Interaktion 

Interaktion innefattar den dynamiska interaktionen mellan sportintresserade 

användare. 

 
Figur 10: Resultat för faktorn gällande interaktion. 
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12 respondenter svarade att interaktion har stor betydelse och 5 ansåg att det 

var helt avgörande. 12 respondenter angav att denna faktor har liten betydelse 

och 14 svarade att det inte har någon betydelse (se figur 10).  

 

Säkerhet 

Säkerhet innefattar att webbplatsen har en informationspolicy och 

användarautentisering. 

 
Figur 11: Resultat för faktorn gällande säkerhet. 

 

14 respondenter svarade att säkerhet har stor betydelse och 2 angav att det var 

helt avgörande. 12 respondenter ansåg att faktorn har liten betydelse medan 

15 svarade att det inte hade någon betydelse på deras lojalitet (se figur 11).  

 

4.1.2 Faktorer som inte har nämnts i tidigare forskning 

Av de 43 respondenterna som medverkade i vår enkätundersökning var det 

13 som valde att nämna nya faktorer som den föregående frågan inte tog upp: 

 9 respondenter skrev att bloggare och skribenter som en sportsida 

tillhandahöll var en viktig faktor för de skulle återbesöka sidan. 

 4 respondenter nämnde att reportage om idrottsprofiler vid sidan om 

idrotten var viktigt för deras lojalitet.  

 4 respondenter skrev att en sportsidas popularitet var betydande för att 

de regelbundet ska återbesöka sidan.  
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5 Diskussion  
Detta kapitel inleds med en diskussion om resultatet vi kom fram till i relation 

med teorin där jämförelser med tidigare forskning och teori diskuteras. 

Vidare reflekterar vi över metoderna, hur de utfördes och vilka problem som 

uppkom under arbetet. 
 

5.1 Resultatdiskussion 

 

Analys av datainsamlingen 

Baserat på våra framtagna kriterier (se avsnitt 3.3) kan vi med resultatet från 

datainsamlingen dra slutsatsen att dessa faktorer är viktiga för lojalitet mot 

sportsidor: 

 Navigering (se Figur 2). 

Vårt resultat visar att denna faktor anses vara viktig. Detta var även en 

av de faktorer som Tarafdar och Zhang’s (2007) studie identifierade 

som viktig (se avsnitt 2.1) för lojalitet mot generella webbsidor. 

 Tillgänglighet (se Figur 4). 

Vår studie visar att denna faktor är viktig för att användare ska 

återbesöka en sportsida. Detta stämmer överens med teorin (se avsnitt 

2.1) där Tarafdar och Zhang (2007) nämner denna faktor som viktig. 

 Användbarhet av informationen (se Figur 5) 

Resultatet från vår datainsamling visar tydligt att detta är en viktig 

faktor för lojalitet mot sportsidor. Hur, Ko och Valacich’s (2011) 

studie (se avsnitt 2.2) nämner att denna faktor ska användas till att 

bedöma en sportsidas kvalité. Tarafdar och Zhang’s (2007) studie 

anser inte att denna faktor är viktig gällande lojalitet för generella 

webbsidor. 

 Fullständighet av informationen (se Figur 6). 

Vår datainsamling visar tydligt att denna faktor är viktig för lojalitet 

mot sportsidor. Detta är en faktor som enligt Hur, Ko och Valacich’s 

(2011) studie (se avsnitt 2.2) ska användas till att granska en 

sportsidas kvalité. Tarafdar och Zhang’s (2007) studie anser inte att 

denna faktor är viktig för lojalitet mot generella webbsidor. 
 Användbarhet (se Figur 8). 

Datainsamlingen visar att denna faktor anses vara viktig för 

specialiserade sportsidor. Tarafdar och Zhang’s (2007) studie (se 

avsnitt 2.1) avslöjade att denna faktor inte är viktig för lojalitet mot 

generella webbsidor. 

 Tillförlitlighet (se Figur 9). 
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Vår datainsamling visar tydligt att denna faktor hamnar i den viktiga 

kvoten vilket inte överensstämmer med Tarafdar och Zhang’s (2007) 

studie (se avsnitt 2.1). 

Vi kan även dra slutsatsen att dessa faktorer inte är viktiga för lojalitet: 

 Anpassning (se Figur 3). 

Vårt resultat visar att denna faktor inte är viktig för lojalitet mot 

sportsidor vilket inte stämmer överens med Tarafdar och Zhang’s 

(2007) forskning som identifierat denna faktor som viktig (se avsnitt 

2.1). 

 Interaktion (se Figur 10). 

Hur, Ko och Valacich’s (2011) studie (se avsnitt 2.2) identifierade 

faktorn gällande interaktion som en aspekt för att bedöma en 

sportsidas kvalitet. Vår studie visar att denna faktor inte är viktig 

gällande lojalitet för sportsidor. 

 Säkerhet (se Figur 11). 
Enligt Tarafdar och Zhang’s (2007) studie är denna faktor viktig för 

lojalitet mot generella webbsidor. Vår undersökning visar att denna 

faktor inte är viktig för lojalitet mot sportsidor. 

 

Hur, Ko och Valacich’s (2011) studie identifierade estetik som en av 

faktorerna som en sportsida kan bedömas efter. Vårt resultat i 

datainsamlingen hade jämt fördelade svar (se Figur 7), vilket tyder på att det 

är en faktor som inte bör överses. Men eftersom att syftet med studien är att 

ta fram de viktigaste faktorerna anser vi att den inte tillhör den kategorin. 

 

Av sammanlagt 43 respondenter var det endast 13 som valde att nämna nya 

faktorer (se avsnitt 4.1.2). Eftersom att vi inte fick in fler svar på denna fråga 

var ingen av dessa faktorer som uppnådde våra kriterier (se avsnitt 3.3) för att 

en faktor ska anses vara viktigt. Vi bedömer således att dessa 3 faktorer inte 

är viktiga för lojalitet mot sportsidor. Dock anser vi att faktorn gällande 

skribenter och bloggare inte bör överses då 9 av 13 respondenter nämnde 

detta i sina svar. 

 

Skillnad mellan sportsidor gentemot generella webbsidor 

Tidigare forskning avslöjade att enkel navigering, anpassning, säkerhet och 

tillgänglighet var avgörande faktorer för lojalitet mot webbsidor enligt 

Tarafdar och Zhang (2007).  

Resultatet från vår datainsamling visar att lojalitet mot specialiserade 

sportsidor innefattar fler faktorer: navigering, tillgänglighet, användarbarhet 
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av informationen, fullstänghet av informationen, tillförlitlighet och 

användbarhet. 

 

För generella webbsidor var faktorer gällande anpassning och säkerhet 

avgörande vilket inte överensstämde för sportsidor. I vår datainsamling 

uppkom det att användbarhet av informationen, fullständighet av 

informationen, användbarhet och tillförlitlighet var viktiga faktorer vilket 

inte överensstämmer med lojalitetsfaktorerna för generella webbsidor. Vårt 

resultat avslöjade också att faktorer gällande estetik och skribenter är 

betydande faktorer som inte bör överses vid utveckling och strukturering av 

en sportsida. 

Tankar kring resultatet 

Detta examensarbete har skrivits i syftet att ta fram de viktigaste 

lojalitetsfaktorerna för specialiserade sportsidor. I vår studie har det 

framkommit att de viktigaste faktorerna för lojalitet mot sportsidor var 

navigering, tillgänglighet, användarbarhet av informationen, fullstänghet av 

informationen, tillförlitlighet och användbarhet. Men även faktorer gällande 

estetik och skribenter visade sig vara betydande faktorer som inte bör 

överses. Resultatet från vår studie gäller endast för sportsidor eftersom att vår 

datainsamling vände sig mot användare av sportsidor.  

 

Vi tror att de ovanför nämnda faktorerna är viktiga egenskaper eftersom att 

de beskriver olika och betydande aspekter av webbplatser. De påvisar också 

olika aspekter som måste beaktas när man utformar sportsidor.  

Med hjälp av tidigare forskning och teori kopplat till lojalitetfaktorer för 

webbsidor och kvalitetsfaktorer för sportsidor anser vi att studien identifierat 

de mest väsentliga faktorerna. Anpassning, interaktion och säkerhet visade 

sig inte vara signifikanta faktorer enligt vår datainsamling.  

 

Resultatet från denna studie skilde sig från tidigare forskning. Tarafdar och 

Zhang’s (2007) studie avslöjade att de viktigaste faktorerna för lojalitet mot 

webbsidor var enkel navigering, anpassning, säkerhet och tillgänglighet. 

Deras studie hade, till skillnad från vår undersökning, ingen inriktning på 

specifika typer av webbsidor. Faktorerna som Tarafdar och Zhang (2007) 

producerade var generella lojalitetsfaktorer för webbsidor, vår undersökning 

inriktade sig på specialiserade sportsidor. Detta är enligt oss huvudanledning 

till att faktorernas betydelse skilde från vår studie och tidigare forskning. 

Webbsidor av diverse typer påverkas av olika faktorer, och dessa faktorer har 

olika betydelse beroende på vilken typ av webbsida det är. 

 

Av de faktorer som respondenterna valde att nämna (se avsnitt 4.1.2), anser 

vi att faktorn gällande skribenter och bloggare är den mest intressanta. Denna 
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faktor fick klart mest röster och vi tror att det hade varit intressant att studera 

denna askpekt av sportsidor ytterligare. En undersökning kan göras på hur 

användarnas lojalitet mot olika skribenter och bloggare påverkar deras vilja 

att återbesöka sportsidan som skribenterna och bloggarna tillhör.  

 

Vi anser att en mer omfattande datainsamling över en längre tidsperiod hade 

varit bra att göra och skulle leda till en mer genomgripande analys och 

eventuellt mer klara resultat. Exempelvis hade vi svårt att urskilja om estetik 

och skribenter var viktiga faktorer för lojalitet mot sportsidor. Om 

datainsamling hade gjorts under en längre period hade vi möjligtvis fått en 

klarare bild av dessa två faktorers betydelse. 

 

Även om datainsamlingen gjordes på en relativt kort period anser vi att 

studien har identifierat de mest väsentliga faktorerna gällande lojalitet mot 

sportsidor. Vi anser att utfallet av undersökningen är i linje med syftet av 

studien och att frågeställning (se avsnitt 1.4) har besvarats. De svaren som 

samlades in i datainsamling gällande faktorers betydelse (se avsnitt 4.1) visar 

tydligt att navigering, tillgänglighet, användarbarhet av informationen, 

fullstänghet av informationen, tillförlitlighet och användbarhet är 

signifikanta för sportsidor. I vår datainsamling kan man också urskilja att 

anpassning, interaktion och säkerhet inte är betydande faktorer. 

 

Utfallet av vår studie producerade de viktigaste lojalitetsfaktorerna för 

specialiserade sportsidor som kan användas av webbutvecklare som riktlinjer 

för vad som bör överses vid strukturering av en sportsida för att öka 

möjligheten till återbesök.  

Resultatet kan även användas av redaktörer för att visa vilka faktorer som är 

viktigast att användare ska återbesöka en sportsida. Redaktörer kan 

exempelvis analysera hur hög standard dessa faktorer håller på deras 

webbsida. 

5.2 Metodreflektion 

Vi valde en kvantitativ ansats för att kunna samla in data eftersom att vi 

ansåg att det fanns tillräckligt med teori och forskning inom det berörda 

ämnesområdet. Detta hjälpte oss att definiera och beskriva lojalitetsfaktorerna 

i enkätundersökningen (se bilaga 1). 

Om vi hade utfört studien på nytt hade vi genomfört en mer omfattande 

undersökning där vi hade kompletterat den kvantitativa undersökningen med 

en kvalitativ förstudie. I den kvalitativa datainsamlingen hade vi intervjuat 

användare av sportsidor för att få en djupare förståelse om varför dem 

regelbundet återbesöker sportsidor. Det kvalitativa resultatet hade sedan 

kunnat användas till att utforma enkätundersökningen på ett annorlunda sätt, 

exempelvis med fler öppna frågor. Detta tillvägagångssätt hade förmodligen 
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genererat mer djupgående förståelse för faktorerna och gjort det enklare att 

utforma enkäten. Vi valde att inte genomföra studien på detta sätt eftersom att 

vi inte trodde att det fanns tillräckligt med tid. 

  

För att stärka vårt mätinstruments validitet använde vi oss utav två 

testpersoner. Dessa testpersoner var båda två sportintresserade användare 

som regelbundet besöker sportsidor. Deras synpunkter och analys hjälpte oss 

mycket vid utformningen av enkäten. För att resultatet inte skulle påverkas 

togs deras svar bort från undersökningen. 

Vi anser att den slutgiltiga enkäten som vi använde för datainsamlingen var i 

linje med undersökningens syfte och att enkäten mätte det som var avsett. 

 

De faktorer som vi använde oss utav i enkätundersökningen togs fram med 

hjälp av tidigare forskning och teori. Vi anser att det var lämpligt för vår 

undersökning att ta fram faktorer för lojalitet mot sportsidor och sedan pröva 

deras betydelse. Teorin som användes (se kapitel 2) är enligt oss relevant till 

fenomenet som vår studie baseras på och det hjälpte oss att utforma 

datainsamlingen i hopp om att besvara vår frågeställning. Faktorerna i den 

första frågan (se bilaga 1) var fördefinierade med hjälp av teorin vilket 

underlättade för oss att beskriva vad varje faktor innebar. Den andra frågan 

(se bilaga 1) i enkätundersökning var en öppen fråga där respondenterna 

kunde nämna nya faktorer som inte togs upp i den föregående frågan. Detta 

motiveras av att vi ville undersöka om nya faktorer uppstod gällande lojalitet 

mot sportsidor.  

 

Det som talar emot vår studies tillförlitlighet är att undersökning utfördes på 

så kort tid och innefattade sammanlagt 43 respondenter. Vår 

enkätundersökning låg ute på Facebook i endast 7 dagar vilket ledde till att vi 

inte fick fler svar. Vi hade som mål att få in över 50 svar på enkäten, men på 

grund av tidsramen för studien kunde vi inte ha enkäten ute längre än en 

vecka på Facebook. 

Eftersom att 43 personer deltog i enkätundersökningen kan det vara svårt att 

generalisera för alla användare av sportsidor. Detta är något som bör 

övervägas vid tolkningen av resultatet på grund av att man ska vara försiktig 

med att dra för starka generaliseringar på studier som bygger på ett mindre 

antal respondenter.  

 

Användandet av Facebook för att sprida enkäten gjorde det möjligt för oss att 

få en hög svarsfrekvens med tanke på tiden som vi hade på oss att utföra 

undersökningen. Om vi istället valt att dela ut enkäten fysiskt hade 

undersökningen förmodligen inte genererat lika många svar.  

Det negativa med användandet av Facebook relaterar till svårigheten att 

avgöra om urvalet är representativt av populationen på grund av att vi inte 
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kan garantera att alla respondenter var användare av specialiserade 

sportsidor. För att motverka detta problem la vi endast ut enkäten på 

sportbaserade Facebooksidor i hopp om att nå ut till ett representativt urval 

av populationen. 
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Avslutning 
Nedan följer en presentation av de slutsatser som dragits i vår undersökning 

samt förslag på vidare forskning.  

 

6.1 Slutsats 

Syftet med studien var att ta fram de viktigaste lojalitetsfaktorerna för 

specialiserade sportsidor. Vår forskning avslöjade att navigering, 

tillgänglighet, användbarhet av information, fullständighet av information, 

tillförlitlighet och användbarhet är viktiga faktorer för att en användare ska 

bli lojal och återbesöka en sportsida. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Fortsatt forskning skulle kunna bygga vidare på denna studie och 

kompletteras med en kvalitativ ansats, genom att utföra intervjuer för att ta 

reda på nya faktorer som skulle vara avgörande för att en specialiserad 

sportsida ska kunna få lojala användare. 

 

En undersökning utanför Sverige skulle också vara av intresse för att ta reda 

på om dessa faktorer stämmer överens för specialiserade sportsidor i andra 

länder. Undersökningen skulle då vara mer intressant om urvalet är betydligt 

större. 

 

Eftersom Internet blir allt större och större skulle en forskning inom webb-

lojalitet i andra ämnesområden vara gynnsam. Andra ämnen kan t.ex. vara 

spelsidor, där en undersökning görs för att ta reda på vilka faktorer som är 

viktigast för att få lojala användare mot en spelsida. 
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