
 

 

  

 

 

 

Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp 
Digital Medieproduktion 

SPB 2019.02   
 

 
HÄSTFRUKTER 

En studie av konvergensen 
mellan traditionella och sociala 

medier 
Laura Prine 

 

 

 

  



 2 

Abstract 
This study looks to understand the convergence between social and traditional 
media by exemplifying with equestrian sport generally and especially by looking 
at Jerringpriset. Jerringpriset was won by a Swedish show jumper, which caused 
discussions in social and traditional media. Because people live inside filter 
bubbles they have a perceived truth about their own world and because they don’t 
see any opposition inside their own social or traditional media the standards 
about equestrian sport lives on. When equestrian sport got the Jerringpris this 
bubble burst and questioned the standards and this is the result of the convergence 
between social and traditional media.   
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1. Inledning 
Idag lever vi i ett samhälle där vi blir allt mer involverade med sociala medier. Med enbart 
några års utveckling har mycket förändrats, allt från hur individer idag väljer att hålla 
kontakten med gamla bekanta till hur nya kontakter och bekantskaper är närmre än 
någonsin. Även mer väsentliga ändamål så som nyhetsförmedling har förändrats kraftigt, 
idag upplever människor nyheterna på ett helt annat sätt än för exempelvis 20 år sedan 
(Mortland, 2012). Förr publicerades dagstidningarna med ett dygn mellan varje utgåva 
medan idag tävlar de olika utgivarna om att vara först ut med sin nyhet på nätet. Idag är 
det inte längre helt tydligt vad som är en nyhet eftersom traditionella medier 
sammanflätas med sociala medier allt mer. 

Sociala medier kan beskrivas som ett samlingsnamn för olika plattformar som alla har 
liknande funktioner, exempel på sådana plattformar är Facebook, Instagram och 
Snapchat för att nämna några. Det som plattformarna har gemensamt är den sociala 
interaktion som de erbjuder. På dessa kan individer dela information, bilder och åsikter 
(Nyberg & Wiberg, 2014). Sociala medier lägger grunden för att låta användare själva 
skapa en verklighet där de själva väljer vad de vill ta del av för information och där de 
också kan välja vilka andra människor som kan ta del av deras inlägg, detta genom 
funktionerna som sociala medier erbjuder, till exempel som att blockera följare, ta bort 
vänner eller göra sitt konto privat. En effekt av detta är att användare hamnar i 
filterbubblor (Hirsch, 2015). Genom algoritmer som sociala medier använder styrs 
flödena på dessa plattformar. 
 När intresset för sociala medier ökade såg man hur användandet av traditionella 
medier påverkades (Fletcher & Nilsen, 2017). Allt fler engagerar sig i sociala medier och 
så blir även människor kända genom sociala medier. Vi kan titta på Clara Henry som ett 
exempel, Clara Henry började som bloggare vid tolv års ålder och har sedan dess varit 
engagera på olika plattformar som Youtube och Instagram. Youtube är en videoplattform 
där mängder av filmer läggs upp varje dag. Clara Henry lade upp videos där hon 
diskuterade olika ämnen som intresserade henne, detta kallas att vlogga2. Hon har vuxit 
till att bli en av de största internetpersonligheterna i Norden och 2017 var hon 
programledare för melodifestivalen.  
 Denna sammanflätning av traditionella och sociala medier är viktig för oss att förstå. 
Vi måste förstå hur sociala medier påverkar oss gällande hur vi upplever vår omvärld men 
också hur den påverkar våra traditionella medier. Vi måste även ha förståelse för hur 
traditionella medierna spelar in i detta. För att undersöka detta har jag valt att använda 
mig av hästsport som ett exempel. Hästsport har en plats inom både traditionella och 
sociala medier och är Sveriges näststörsta ungdomsidrott (Riksidrottsförbundet, 2017). 
Trots sportens många utövare porträtteras hästsporten som betydligt mindre i de olika 
medierna. När representationen av sporten inom media inte reflekterar dess egentliga 
storlek kan det få konsekvenser när sporten hamnar utanför sitt sammanhang och 
ifrågasätter porträtteringen. Ett exempel på detta var när Facebook gruppen ”Hästar finns 

                                                             
2 Videoblogga 
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inte” skapades, snart efter att Rolf-Göran Bengtsson tagit emot Jerringpriset3 2012. 
Gruppen menade på att hästar i själva verket är icke-existerande frukter. Detta skapade 
en stor debatt i sociala medier som även spreds ut i traditionella medier via nyhetsflödet. 
För att avgränsa denna studie använder jag mig därför av Jerringpriset. Både 2016 och 
2017 vann hoppryttaren Peder Fredricsson. Det skapade diskussioner i såväl sociala som 
traditionella medier. Nyhetsartiklar fick snabbt spridning på sociala medier, ett flertal 
individer menade på att hästsport i sig inte rättmätigt kunde tilldelas priset, då det 
uppstod diskussioner gällande vem det egentligen var som vunnit, ryttaren eller hästen. I 
traditionella medier publicerades det artiklar gällande hästsports seger. Detta var bevis på 
att priset hade fått fel fokus. Priset frångick att utse den mest enastående 
idrottsprestationen till att istället handla om vilken idrottare som blivit populärast.  
 Denna uppsatts syftar till att förstå den konvergens som uppstår mellan sociala och 
traditionella medier genom att exemplifiera med hästsport i allmänhet och Jerringpriset i 
synnerhet. Detta genom att fokusera på den reaktion som utlöstes 2016 och 2017 i 
medierna när priset tilldelades hästsport.  
 Forskningsfrågan som denna uppsatts utgår från är: 

• Vad händer när traditionella och sociala medier möts och ifrågasätter normer kring 
en sport? 

2. Relaterad forskning 
I det här kapitlet går jag igenom relaterad forskning som är relevant för min studie. Jag 
har delat in kapitlet i tre underrubriker för att dela upp de olika områdena som jag anser 
är viktiga för den här studien. Först kommer jag berätta om filterbubblor och algoritmer, 
vad som sägs om filterbubblor, hur de påverkar oss och hur de påverkar vårt perspektiv 
på vår omvärld. Därefter kommer jag utreda vad som skrivs om konvergensen mellan 
traditionella och sociala medier samt hur de har påverkat varandra. Sist tittar jag på hur 
sociala medier och Internet blivit en ny plats för mobbning och diskriminering.  

2.1 Filterbubblor och algoritmer 
Filterbubblor är ett fenomen på sociala medier som skapas när en användare med hjälp 
av de verktyg som plattformarna tillhandahåller och tillsammans med plattformarnas 
algoritmer isolerar användaren. Med det menas att användaren hamnar i ett flöde av 
innehåll som de själva har valt eller som sociala mediers algoritmer har beräknat att 
användaren vill se. Algoritmerna baseras på vad användaren tidigare har gillat, delat, 
kommenterat på, blivit vän med eller vart de har befunnit sig på webben. Sociala medier 
erbjuder också verktyg för att hjälpa användaren att anpassa sitt eget innehåll. 
Exempelvis så kan användaren radera tidigare vänner, censurera sitt flöde så att ämnen 
som användaren inte önskar se inte heller dyker upp och de kan dölja sitt konto genom att 
göra det privat så att ingen utomstående har möjlighet att se vad som finns på 
användarens sida.  

                                                             
3 Jerringpriset är ett av de pris som delas ut på den årliga idrottsgalan. Den som vinner 
Jerringpriset röstas fram av det svenska folket på vem de tycker har gjort årets idrottsprestation. 
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 Hirsch (2015) diskuterar trenden gällande hur vi gått från att endast ta del av nyheter 
genom traditionella medel, där innehållet varit objektivt, till att matas med nyheter från 
olika källor på sociala medier där innehållet till stor del styrs av personliga åsikter och 
värderingar. Det som sker på sociala medier är att personer kommer välja att ta del av 
innehåll som reflekterar deras egna sociala och politiska åsikter. Användarna har en 
tendens att blockera det som inte reflekterar deras åsikter och stängs in i sina egna 
filterbubblor. Hirsch (2015) fortsätter med att det kan vara svårare att nå en målgrupp 
eftersom att de tillåts stänga ute det som inte intresserar dem. Ett motargument mot 
detta enligt Karlsen et al. (2017) är att människor inte är helt isolerade i sina filterbubblor 
utan att de istället kommer exponerats för innehåll som de själva inte önskar ta del av. 
Enligt Karlsen et al. (2017) så kommer användare att befinna sig i sammanhang i sociala 
medier där deras åsikter ifrågasätts och exponeras till andra användares åsikter. När 
användarens åsikter möter motargument kommer individens personliga uppfattning att 
stärkas snarare än förändras (Ibid).  
 Flaxman et al. (2016) argumenterar för två sidor av hur sociala medier påverkar oss. 
Effekten av att ha så mycket information tillgängligt kommer leda till att individer 
exponerats endast till det som reflekterar deras egna åsikter och därav stängs de in i 
filterbubblor. Det finns även studier som visar på att algoritmer är med och skapar dessa 
filterbubblor (ibid, 2016). Den andra sidan argumenterar för att med så mycket 
information blir människor mer medvetna och bryter sig ur den trångsynta 
konsumtionsmönster. Det finns forskning som stödjer båda dessa perspektiv av vad 
informationen på sociala medier gör med oss (Ibid, 2016). 
 Sergeant & Tagg (2018) argumenterar för att algoritmer inte ensamma kan hållas 
ansvariga för skapandet av filterbubblor utan även användarna bär ett visst ansvar för 
detta. Algoritmer kan hjälpa till att sprida information riktat till användare som de tror 
kommer att ta del av informationen. Användare kan också välja vad de vill se, genom att 
till exempel sluta vara vän med någon. Ibland är det svårt för en användare att ta bort en 
vän, eller närstående familj som har motsägande åsikter till en själv. Då finns det 
funktioner på sociala medier som kan dölja en person från flödet utan att faktiskt behöva 
ta bort personen och på så sätt inte förstöra familjedynamiken (Seargeant & Tagg, 2018). 
Det finns ännu fler medel för en användare att själv ta kontrollera över sina flöden och 
påverka sin filterbubbla.  
 Block-botar dök upp på Twitter runt 2012 för att motverka trakasserier. Block-botarna 
skapar listor av konton, hashtags eller ord som då försvinner från flödet. Dessa listor kan 
skapas av en användare, en grupp användare med liknande behov eller med hjälp av 
algoritmer. Sociala mediers algoritmer kan agera som osynliga gate-keepers där man inte 
vet vad det är som filtreras bort för en, medan Block-botar är något användaren själv 
väljer att använda för att förbättra sin upplevelse på sociala medier. Även om block-botar 
skapades för att filtrera bort trakasserier är det inte det enda som de nu används för, utan 
de har också fått en bredare användning för användare som nu kan förbättra sin 
upplevelse av Twitter. Om inte block-botar fanns skulle användare rekommenderas att 
göra sina konton privata vilket skulle exkludera dem från konversationerna på sina 
sociala medier (Geiger, 2016). 
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2.2 Traditionell media vs social media 
Det har funnits teorier om att sociala medierna skulle överta nyhetsredaktioner och det 
journalistiska arbetet.  Detta har dock inte skett utan traditionella medier har anpassat sig 
och idag är det fortfarande de etablerade nyhetsorganisationerna som publicerar största 
delen nyheter i sociala medier (Bergström, Jervelyck Belfrage, 2018). Fletcher & Nilsen 
(2017) beskriver samma fenomen som Bergström et al. (2018) däremot kan de se att 
urvalet av nyheter som kommer fram till konsumenten utsätts för ännu mer urval än 
tidigare. Nyheterna går igenom algoritmer på sociala medier som då väljer vilka 
användare som ska se nyheterna i sina flöden. Även användare hjälper till att filtrera vilka 
nyheter som sprids genom att de väljer om de ska dela eller inte (Fletcher & Nielsen, 
2017). En negativ aspekt av detta är att användarna blint förlitar sig på att relevanta 
nyheter kommer nå dem utan att de själva aktivt sökt efter dem. De förlitar sig på att 
deras vänner eller de sidor de följer ska ge dem de nyheter som för dem anses vara 
relevanta. (ibid). 
 Media var förr en mer enkelriktad väg där de nyheter eller reklam som publicerades 
inte hade samma spridningsförmåga som idag. Sociala medier har växt enormt mycket, 
men det är viktigt att inte glömma bort hur de traditionella medierna också spelar in på 
de sociala medierna. De samarbetar nu på ett nytt sätt och tillsammans sprider de 
nyheter, åsikter och information. Förr så nådde en dålig recension av en produkt de 10 
personer den individen kunde berätta det för. Idag kan en dålig recension nå ut till 10 
miljoner människor om den hamnar i rätt flöde (Mortland, 2012). 
 Chao-Chen (2013) har diskuterat konvergensen mellan traditionell journalistik och ny 
mediainformation. Det finns två sidor av journalistiken inom denna konvergens, där den 
ena är att journalister står för att dela och tolka nyheter och information och med sociala 
medier kan allt fler interagera med media och dess innehåll. Linjerna mellan 
professionella journalister och amatörer suddas ut allt mer. På andra sidan så diskuteras 
om det högre deltagande på Internet gör att rollen av journalister som delar och tolkar 
nyheter har blivit mindre viktig, när vem som helst med enkelhet kan publicera nyheter 
på internet.  Däremot har teknologins roll blivit allt viktigare i den digitala eran vilket har 
introducerat och omdefinierat innehållet och rollen för journalister. Sociala medier har 
blivit verktyg för journalister att samla in och sprida information och därmed har 
skillnaderna mellan traditionella och sociala medier blivit suddiga. Sociala medier har 
blivit en del av det vardagliga livet, genom dem kan fler människor ta del av 
innehållskapandet och genom detta expanderas nyhetsinnehållets källor. Människorna i 
sociala medier kan med enkelhet sprida nyheter som sker i deras omvärld och på så sätt 
kan traditionella medier använda sig av dem som källor. Förr brukade nyheter hamna hos 
journalister som allmänheten litade på, idag med sociala medier och andra 
Internetplattformar kan allmänheten själv skapa nyhetsinnehållet. Traditionell media är 
inte längre i fronten av nyhetsrapportering eftersom de förlorar mot plattformar som 
exempelvis Twitter, som enkelt direkt kan rapportera händelser när de ske, på grund av 
detta menar Chao-Chen (2013) att traditionella medier måste ta hänsyn till 
nyhetsinnehållet som publiceras på sociala medier. Chao-Chen (2013) delar in sin 
konvergens i tre huvuddelar, konvergens inom kommunikationsteknologi, konvergens av 
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mediaägarskap och konvergens av nyhetsinnehåll. Chao-Chen(2013) beskriver en del av 
konvergensen inom kommunikationsteknologi genom att förklara att skillnaderna mellan 
media, massmedia, elektronisk kommunikation och informationsteknik är utsuddade. 
Det har kommit fram företagsmodeller som vissa TV-produktionsföretag gör som man 
kan beskriva som konvergerat. De skaffar sig intäkter i traditionella medier genom 
reklam, försäljning av innehåll och produkter. De använder sig också av 
telekommunikation, telefonröstning och hemsidor för att få intäkter. Chao-Chen (2013) 
beskriver konvergensen av mediaägarskap genom att förklara hur olika mediagrupper, 
som TV och radio, skapar ett partnerskap för att tillsammans ha möjlighet att dela på 
innehåll men också nå ut till flera genom olika plattformar. Den tredje och sista delen 
som Chao-Chen(2013) beskriver är konvergensen av nyhetsinnehåll. Konvergens är aldrig 
bara en teknisk process utan den är inblandad i och uttryckt som en djupgående och 
pågående social, kulturell och ekonomisk förändring i den digitala processen. 
Konvergensen av nyhetsinnehåll refererar till användningen av olika medier för att 
kommunicera nyhetsinnehåll. Slutligen kommer Chao-chen (2013) fram till att 
traditionell media använder sig av sociala medier som källor för nyheter, av ekonomiska 
skäl och inte för att förbättra värdet av nyheterna. Genom att det finns en viss anonymitet 
på plattformarna så minskar journalistens trovärdighet när de väljer att nyttja sociala 
medier som nyhetskälla, dom bör därför inte glömma bort att traditionell media 
fortfarande är viktig för rapporteringen av nyheter. Nyheter bör hållas trovärdiga och ska 
inte konvergera med sociala medier på grund av journalisternas egna intressen. Källor 
från sociala medier har allt mer inflytande på nyhetsproduktion. Innehåll från sociala 
medier bör bli filtrerade innan de används av traditionella medier för att upprätthålla den 
standard traditionella nyheter bör ha. (Ibid).  
 Sociala medier har blivit så stort att det kräver att journalister och privatpersoner blir 
mer källkritiska. Idag hänvisar journalister ofta till offentliga personers sociala medier om 
denne har gjort ett uttalande. Det finns också så mycket information på sociala medier att 
det är svårt att veta vad som är sanningsenligt, däremot finns vissa faktorer som ger 
användare trovärdighet. På vissa sociala medier som Twitter och Instagram kan en person 
få sitt konto verifierat, med det menas att personen är den som den utger sig för att 
vara.  Hur många följare ett konto har ger den också en känsla av trovärdighet (Fletcher et 
al, 2017).  
 Sociala mediers betydelse är inte enbart viktigt globalt utan har även betydelse på lokal 
nivå. Enligt Nygren & Leckner (2016) så håller de lokala nyhetstidningarna på att 
försvagas, därmed har sociala medier fått en viktig roll i det lokala samhället.  Exempelvis 
så kan en individ använda sociala medier och på en lokal nivå sprida relevant information 
till berörda individer, antingen via en Facebook grupp, ett tweet eller kanske en mystory 
på Snapchat. Sociala medier bjuder även in till debatt både globalt och lokalt. Användare 
har idag möjlighet att lämna sina egna åsikter och tankar gällande olika underrättelser, 
denna direkta kommunikation mellan läsare och skribent eller en läsare till en annan var 
mycket svårare då det enbart fanns traditionella nyhetsförmedlare (ibid).  
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2.3 Nya platser för mobbning och diskriminering 
Vi tillbringar alltmer tid på Internet och det börjar bli allt mindre skillnader mellan våra 
liv på nätet och i den analoga världen (Nyberg & Wiberg, 2014). Med framväxten av 
sociala medier har nya sätt att kommunicera tagit form och detta bjuder in till att skapa 
grupperingar, hierarkier och inner-cirklar, det leder i sin tur till trakasserier på 
plattformarna. Det stannar inte bara där, risken finns att det når ut till en större publik 
och kan leva kvar länge på Internet, vilket gör att man får leva kvar med dessa 
trakasserier. Nyberg & Wiberg (2014) har beskrivit hur olika härskartekniker tar plats 
inom sociala medier, några som är intressanta för den här studien är osynliggörande, 
förlöjligande och objektifiering. Genom osynliggörande försöker personer visa på att du 
inte existerar, att dina åsikter inte har någon betydelse. Med förlöjligande menas att 
personer har roligt på någon annans bekostnad. Objektifiering är när någon förminskar 
en persons betydelse till ett objekt.  

Holfeld (2014) berättar om hur sociala medier skapar en skärm mellan olika 
användare. Att utsätta någon för trakasserier på Internet är enklare och kan spridas 
snabbare mellan individer. Enligt Sadowski (2016) utsätts kvinnor för mer trakasserier på 
Internet än män, även andra minoriteter löper större risk att bli utsatta för trakasserier. 
Det fanns en tro om att Internet skulle bli mer fritt, när ens identitet skulle vara anonym. 
Men det finns alltid en person bakom skärmen. Framväxten av sociala medier och att det 
blir alltmer svårt att vara offline har förvärrat situationen med Internettrakasserier. Inom 
journalistiken syns det att kvinnliga journalister löper större risk att bli utsatta för 
trakasserier på grund av de artiklar de skrivit (Ibid).  Genom sociala medier blir vi mer 
involverade i skapelseprocessen av innehållet. Personer som skapar sig mängder av 
följare och blir kända genom sociala medier, kallas för influencers (Bergström, Jervelyck 
Belfrage 2018). Det är inte bara personer som blir kända genom sociala medier, utan även 
kändisar från den analoga världen tar sig in i sociala medier och utökar sina influenser. 
Influencers kan påverka sina följare med sina åsikter, tankar och idéer om händelser och 
deras följare kommer att ha detta i åtanke när de själva tar del av något som motsätter sig 
en influencers idéer (ibid). Ett exempel på detta är dispyten mellan Åsa Vesterlund och 
Gunilla Persson från TV-programmet Svenska Hollywoodfruar. Båda är framträdande i 
sociala medier där de ofta talar illa om varandra och respektives följare kommer att 
associera motparten negativt, vilket i sin tur kan uppmuntra läsare att personligen ge sig 
på en av dessa för att försvara den kändis man valt att sida med.  

3. Metod 
Denna studie har genomförts med en kvalitativ metod. En kvalitativ metod ger möjlighet 
till att förstå en persons livsvärld (Kvale, 1997). Med detta kan vi alltså djupdyka i hur en 
person upplever och förstår ett ämne, en händelse eller något annat. Efter att ha gjort 
detta med flera personer kan man börja se mönster eller något som dessa personers 
upplevelser har gemensamt. Det finns fler personer som upplevt denna händelse likadant, 
varför har de samma upplevelse, finns det något som kopplar dem samman. Jag valde 
kvalitativ metod för att fånga en upplevelse, i mitt fall kring hästsport för att se om det 
finns en upplevelse eller förståelse av normerna kring hästsport och hur konvergensen 
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mellan sociala och traditionella medier uppfattas. För att genomföra denna kvalitativa 
metod och analys har jag använt mig av intervjuer samt analyserat kommentarer i sociala 
medier samt tittat på nyhetsartiklar. 

3.1 Intervju och urval 
Jag har valt att använda mig av en semi-strukturerad intervjumetod. Denna 
intervjumetod består av stängda och öppna frågor (Preece et al, 2015). Frågorna kan 
kräva korta och direkta svar eller mer öppna för diskussion, denna intervjumetod öppnar 
också upp för följdfrågor för att försöka få intervjupersonen att förklara sin upplevelse 
ännu djupare. De frågor som jag tog fram för intervjun var uppdelade i tre olika 
kategorier för att underlätta transkribering och analysen. Den första kategorin innehöll 
frågor för att lägga en grund för vem det var jag intervjuade, hur gamla de var och hur 
mycket de använder sociala medier. Den andra kategorin innehöll frågor angående 
intervjupersonernas upplevelse av hästsport och om sociala medier har en inverkan på 
den upplevelsen. Den tredje kategorin fokuserade på den personliga upplevelsen av 
händelser kring Jerringpriset samt Facebookgruppen ”hästar finns inte”. Jag valde att 
dela upp intervjupersonerna i två olika grupper, där ena gruppen bestod av fem personer 
som hade någon koppling till hästsport, deras koppling till hästsporten varierade från att 
aktivt utöva det till att tidigare varit aktiv inom det. Jag ansåg att ha varierande närhet till 
sporten men ändå förståelse för den skulle bredda perspektivet på min analys senare. Den 
andra gruppen bestod av fem personer som inte hade någon koppling till hästsport. Bland 
dessa fem personer har jag 4 personer med olika relationer till sport och även 1 utan 
någon relation till sport. Detta ger återigen mer perspektiv och gör så att jag kan jämföra 
med hästmänniskornas perspektiv. Urvalet för dessa personer skedde genom ett 
bekvämlighetsurval då omfattningen och den tid som fanns tillgänglig för denna studie 
skapade begränsningar i hur brett urvalet kunde göras. Jag gjorde ändå ett urval av 
personerna som intervjuades genom att kontrollera hur de mycket de använder sig utav 
sociala medier, sportintresse, hästsportsintresse. Jag valde framförallt yngre eftersom det 
verkade vara de som oftast hade en stark åsikt inom ämnet. Det viktigaste för mig när jag 
tillfrågade personer var att alla använde sig aktivt av sociala medier. Av de 
hästintresserade människorna hittade jag personer som tidigare red, höll på med ridning 
eller bara var hästintresserade. Bland de andra personerna valde jag dessa utifrån olika 
intressen, och för jämförelse valde jag också någon från en annan sport. Intervjuerna 
skedde individuellt under cirka 30 minuter, alla blev ställda de frågor inom första 
kategorin av frågor därefter besvarades de flesta frågor inom de andra två kategorierna 
där det ibland skedde att en fråga hoppades över då personen antingen redan svarat i en 
tidigare fråga eller inte hade något svar eller så uppkom det följdfrågor för att få en 
djupare förståelse.    
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3.2 Observation 
För att ge arbetet en större omfattning har jag valt att komplettera mina intervjuer genom 
en att observation på kommentarsfälten från artiklar som har handlat om Jerringpriset. 
Jag har valt att identitetsskydda individer vars kommentarer jag har använt mig av då jag 
ej haft möjlighet att fråga individerna om ett medgivande att publicera deras namn i 
denna uppsats. Däremot är dessa kommentarer helt publika för vem som helst att läsa då 
de befinner sig i artiklarnas kommentarsfält. Jag hade också forskningsetiken i tanken 
när jag gjorde detta vilket går att läsa mer om längre ner i uppsatsen. Det är viktigt att ha i 
åtanke att kommentarerna som framhålls i denna uppsats endast är ett litet urval. Med 
mina intervjuer och argument som utgångspunkt har jag selekterat kommentarerna som 
stöd till innehållet i denna uppsats. Detta är då en icke-deltagande netnografisk 
observation, Berg (2015) skriver dock att de flesta netnografiska observationer görs med 
så kallad deltagande observation där forskaren till viss del deltar för att få fram 
informationen. Det tillgångavägsättet skulle kunna ge en djupare förståelse för varför 
dessa kommentarer skrivs. När denna uppsats påbörjades hade det som skett med 
Jerringpriset dock redan avtagit i aktivitet. Detta beskriver Berg (2015) som arkivdata, 
alltså material som redan finns när en studie påbörjas.  

3.3 Analys 
För att analysera kvalitativ data så kan man titta på den insamlade datan och genom den 
få fram kategorier, teman eller andra gemensamma intressen. Detta för att vi bättre ska 
förstå vad som kommer fram från intervjuerna. För att förstå den djupare meningen 
måste vi tolka det som har sagts i dem. Med en kvalitativ analys ska vi tolka innebörden 
av intervjuerna. Det finns flera olika tekniker man kan göra detta på. Ett sätt att skapa 
mening är med ad hoc som Kvale (1998) beskriver som användning av olika angreppssätt 
och tekniker för att skapa mening. Några av dessa som jag har använt mig av för att förstå 
mina intervjuer är lägga märke till mönster, teman, se rimligheten, ställa samman, skapa 
kontraster och att göra jämförelser (Ibid).  När jag började analysera uppkom det en hel 
del gemensamma upplevelser av olika aspekter av sociala medier, traditionella medier, 
ridsporten och näraliggande teman till hästsport. Jag fick fram fler och fler kategorier när 
jag gick igenom materialet. Efter att ha gått igenom allt material ett antal gånger kunde 
jag börja se på de kategorier som materialet har gett och därefter antingen slå samman 
kategorier som är snarlika eller utesluta det som inte är relevant för studien. I slutändan 
hade jag tre kategorier vilka bestod av filterbubblor, hästsport och media samt en kategori 
för uppfattning kring hästsport. Dessa kom jag fram till som mest rimliga att utgå från 
eftersom det var något som reflekterades över genom flera intervjuer men också för att 
jag själv inte från början kunde se kopplingen mellan traditionella och sociala medier och 
hur filterbubblor påverkar oss. Det fanns flera kategorier som kunde varit av intresse för 
denna uppsats men som jag i slutändan valde bort. En sån kategori var könsroller som jag 
diskuterar lite men som skulle kunna vara ett intressant fokus för en annan uppsats.  
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3.4 Metodkritik 
Den studie som har genomförts kan absolut ha genomförts på andra sätt än det som 
valdes i just detta fall. Med mer tid eller annat upplägg på intervjuerna finns det möjlighet 
för fler deltagare samt att göra urvalen på ett annat sätt som kan ge fler perspektiv för 
studien. Om man använt sig av t.ex. snöbollsurval kan man komma åt flera personer som 
har liknande intressen som de redan tillfrågade intervjupersonerna, de kan också 
rekommendera helt andra personer för en intervju som kunnat ge mer djup i studien. 
Även valet av vilka man vill intervjua kan skifta för att byta perspektiv från användare av 
sociala medier till t.ex. journalister som försöker anpassa sitt innehåll för att det ska synas 
i sociala medier och dra till sig läsare. Dock var det ett tag sedan Jerringpriset skedde 
vilket gör att deltagarna inte har en färsk upplevelse av vad som hade skett.  

3.5 Forskningsetik 
Det finns fyra huvudkrav inom forskningsetik, Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de som deltar 
i ett forskningsprojekt ska bli informerade vad syftet med forskningen är, att deras 
deltagande är frivilligt och kan avbrytas närsomhelst utan konsekvenser. Samtyckeskravet 
innebär att ett samtycke behövs från de som deltar i forskningen. Konfidentialitetskravet 
innebär att deltagare i ett forskningsprojekt ska vara konfidentiella och inte på något sätt 
ska vara identifierbara för utomstående, där också uppgifter om deltagare ska lagras på 
ett sådant sätt att ingen annan kan komma åt dem. Nyttjandekravet innebär att 
insamlade uppgifter endast får användas för forskning och inte får användas eller utlånas 
i kommersiella syften (Vetenskapsrådet, 2002).  
 Jag har tagit hänsyn till detta genom att vara tydlig med deltagare att det är frivilligt 
att vara med och att de har möjlighet att avbryta närsomhelst. Därefter har jag 
anonymiserat mina transkriberingar för att dölja identiteterna av deltagarna. I uppsatsen 
använder jag mig av falska namn för att ändå skapa en person bakom citaten som jag 
använder men ingen av dessa namn är på något sätt relaterade till intervjupersonerna. 
Ljudfilerna som har använts under intervjuerna med samtycke har raderats vart efter 
transkriberingarna blivit klara som ännu ett steg i att skydda deltagarnas identitet. 
Genom sociala medier är det svårare att skydda en persons identitet. Kommentarer och 
citat från artiklar går att läsas av vem som helst, och är även sökbara. Jag har dock försökt 
göra det så svårt som möjligt att hitta dessa personer, och hålla dessa individers identitet 
anonym genom att ta skärmdumpar på kommentarerna, ta bort personernas namn och 
inte nämna i vilken artikel eller tidning de kommer från.  

4. Resultat 
I det här kapitlet kommer jag redovisa min analys. Jag har delat in detta kapitel i tre 
delar, Att befinna sig i en filterbubbla, från periferi till fokus och en konvergens som 
synliggör. I att befinna sig i en filterbubbla diskuterar jag och analyserar upplevelsen i en 
filterbubbla ur mina intervjudeltagares perspektiv. I periferi till fokus kommer jag 
närmare inpå vad som händer när filterbubblor spricker och analyserar och tolkar även 
kommentarer från Facebook som relaterar till Jerringpriset. Sist i en konvergens som 
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synliggör försöker jag förklara hur konvergensen mellan sociala och traditionella medier 
bryter filterbubblor. 

4.1 Att befinna sig i en filterbubbla 
Att människor befinner sig i en filterbubbla är det flera bland intervjudeltagarna som 
reflekterar över. Det är däremot inte så att filterbubblor specifikt nämns, antagligen för 
att man inte vet att begreppet finns eller för att man inte har direkt reflekterat på hur 
sociala medier stänger in oss. Det kan också vara för att det innehåll som syns i flöden 
faktiskt är det innehåll som personen önskar se i sina flöden, det kan beskrivas som att 
vara i en vänskapskrets. Du kommer inte bli vän med någon som du inte delvis delar 
samma tankar och idéer med, en person som motsätter sig dina åsikter kan bli mer en 
fiende än en vän. Såklart är detta inte alltid fallet. Det är väl däremot något att föredra att 
ha någon i sin närhet att dela ens gemensamma intressen och idéer med. Filterbubblorna 
i sociala medier skapas gemensamt av användarna själva och med hjälp av algoritmer. 
Detta genom att algoritmerna samlar in data över användarnas aktiviteter och lyfter fram 
innehåll som kan vara av intresse för mottagaren. Användaren kan på sitt håll nyttja 
verktyg som sociala medier tillhandahåller för att anpassa sina flöden, det framgick 
tydligt i mina intervjuer att det fanns en koppling till vilka vänner en individ hade i 
sociala medier och hur innehållet upplevs. Som noterat av Caroline, 23 som i tidigare år 
hade varit i kontakt med hästsporten.  
 

”… Det jag ser av den (hästsport) är från den sidan av människor som verkligen älskar 
ridsporten, vilket gör att min bild av ridsporten är väldigt positiv för jag ser vad ska 
man säga… underifrån. Att på mina sociala medier syns det ur ögonen på dem som 
verkligen tycker om det dem gör.”  

 
Den tidigare relationen till hästmänniskor har skapat ett flöde i Carolines sociala medier 
vilket ger henne en helt annan bild av hästsporten än någon som inte har samma 
vänskapskretsar i sina sociala medier. Ida, 23 å andra sidan är själv inte intresserad av 
hästsport men har flertal vänner och familj som är intresserade av det. Därför kommer 
hästsport ändå synas i Idas flöden, algoritmerna inkluderar henne kopplat till att hennes 
bekanta har ett intresse av hästsport. 
 

”… Men utöver det känns det som en sån här sport som känner du inte någon eller har 
någon i din närhet som är intresserad av det då känner du knappt till någonting mer 
än att folk rider på en häst. Men liksom inblickar och så vidare inom ridsporten det får 
du mest om du känner någon.” 

 
Kontakten med vänner och familj antingen via sociala medier eller genom den analoga 
världen är en viktig del i att ha en förståelse för vad hästsport innebär. Det är genom 
kontakterna som en individ tilldelas kunskap och en inblick i en sport som de egentligen 
inte förstår. Om dessa relationer inte existerar så har personen endast de normer som 
existerar kring hästsport att förlita sig på. Tobias, 28 säger sig inte ha några relationer till 
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hästsport, men har ändå åsikter om sporten och säger sig blivit påverkad av vänners 
fördomar och samhällets normer kring hästsport. 

”Ja, jag som alla andra i min generation har varit uppvuxna med hästsport är en 
tjejgrej. Sen kan jag för lite om det. Det är väl typ det.” 
Kristofer kommenterade på sin bild av hästsporten som bygger ännu mer på de normer 
som existerar kring den.  

”Att det är en mycket dyr sport, och att det inte är så många som håller på med 
sporten.” 
Kristofer menar på att hästsport inte har så många utövare på grund av ekonomiska skäl. 
Detta då hästsporten ryktas om att vara en mycket kostsam fritidsaktivitet, vilket i sin tur 
leder till att lång ifrån alla som skulle vilja rida har de ekonomiska förutsättningarna.  

Något som jag noterade genom mina intervjuer är att hästsport inte syns så mycket 
utanför den egna gruppen av hästintresserade, det gör den väldigt isolerad. En person 
behöver kontakter antingen genom vänner eller familj för att ha en chans att förstå 
sporten. Dessa kontakter kan man ha genom sociala medier eller i den analoga världen. 
Hästsport har hamnat i en egen filterbubbla där intresserade individer delar idéer, 
värderingar och funderingar, något som tydligt framkommit genom min analys och 
tolkning av intervjuerna. Som Hirsch (2015) berättar så söker sig individer till innehåll 
som de själva håller med om och försätter sig på så sätt i en egen filterbubbla. Normerna 
kring hästsport förstärks genom traditionella och sociala medier. Agnetha, 50, som länge 
hållit på med hästsport kopplar den bild av sporten som finns till hur traditionell media 
representerar den.  
 

”Jag tror att de har en bild av att det är en tjejsport för små tjejer, att det är gullig och 
att man verkligen inte förstår sporten och att den är krävande och vad den kräver. Jag 
tror det har börjat ändrats dock. Den har varit väldigt länge styvmoderligt behandlat.” 

 
Upplevelsen Agnetha har av traditionell medias bild av hästsport är negativ och att media 
lägger fram en felaktig bild av sporten. Media försöker inte heller riktigt förstå sporten 
utan fortsätter förmedla de normer som existerar kring den. Under intervjuerna framkom 
det att även personer som inte har ett intresse av hästsport har noterat att den inte är så 
uppmärksammad i traditionella medier. Tobias noterar: 

”De representeras mycket sämre. Men det kanske är för att jag inte insatt i det heller. 
Hade jag varit någorlunda insatt hade jag säkert blivit mer exponerat för det.” 
Existerar intresset för hästsport hos individen själv så finns det en möjlighet att den 
kommer leta sig fram till där informationen finns. Hur skapas intresset för hästsport om 
den bara existerar i sin egen filterbubbla? Det är svårt att bryta sig ur en filterbubbla om 
man inte vet att man befinner sig i en. Agnetha jämför hur media täcker fotboll med 
hästsport och hur detta har en inverkan på hur filterbubblan kring hästsport förstärks. 
 

”… om man tänker att ridsport är den näst största sporten när det gäller utövare i 
Sverige, det kommer efter fotboll om jag har hört rätt. Då är det en enorm skillnad på 
hur media täcker fotboll och fotbollsevenemang” 
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 Medias intresse för fotboll kan relatera till en ekonomisk fråga enligt Ida som säger, 
”… Så att det är klart störst är det en ekonomisk fråga. Media rapporterar det som 

kommer generera läsare och i dagsläget anser man inte det är ridsporten.” 
Även om Ida har en del representation av hästsport i sina flöden så reflekterar hon över 
hur media väljer sitt innehåll. Så som Fletcher & Nilsen (2017) berättar så filtreras 
innehåll i sociala medier mer än när det endast gick igenom ett redaktionsrum. Därav kan 
man inte slå fast att det inte skrivs om hästsport i nyheterna, det kan mycket väl vara så 
att de aldrig når fram. Så som Flaxman et al. (2016) beskriver hur sociala medier stänger 
in individer i filterbubblor är något som framkommer tydligt i mina intervjuer. Det 
framkom tydligt hur viktigt det är med kontakter för att få förståelse för hästsport, utan 
den relationen kommer individer falla tillbaka på de normer som existerar kring sporten.  

4.2 Från periferi till fokus 
Jerringpriset är en stor händelse för sportsverige vilket gör att den enkelt tar sig in i fleras 
flöden då priset hör hemma inom flera kategorier av sport. Bland de nominerade kan det 
finnas allt från simmare, golfare, skidåkare till fotbollsspelare det gör svårt att undvika 
kännedom om priset om man har ett allmänt sportintresse. När hästsporten fick 
Jerringpriset spräcktes flertalet filterbubblor. Sporten hamnade i flöden hos individer 
som innan bara hade normer att utgå från. En del individers reaktion på att deras 
filterbubbla sprack var att ta till sociala medier och uttrycka sina reaktioner. När 
hästsport fick priset var reaktionerna många och blandade men en stor del var negativa. 
En användare på Facebook skriver: 

 

(Bild 1 av 5 kommentar från Facebook) 

 

Användaren trycker både ner priset och hästsport när personen som hen ansåg skulle fått 
priset inte vann. Eftersom priset röstas fram av svenska folket så anser flera att en röst 
per person skulle räcka för att hindra hästsporten att vinna. Det är inte bara genom 
sociala medier som detta påpekas, att hästsporten har mobiliserat sig för att rösta så 
mycket de kan, boxaren Mikaela Laurén kommenterade till Expressen ett liknande 
påstående.  

”Hästfolket är som en sekt, de bara ringer och ringer. Jag vet inte ens vem den där 
ryttaren är.” (Ur Expressen, 17 januari 2017) 
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Hon förminskar även Peder Fredricssons hela prestation genom året genom att påpeka 
att hon inte vet vem han är. Att dessa argument kommer fram i både sociala och 
traditionella medier påverkar såklart allmänhetens upplevelse av händelsen. I min analys, 
precis som Bergström et al (2018)  beskriver, påverkar influencers också vad individer 
anser om saker. Ida säger något liknande angående hästsporten. 

”… att ridsporten är jag vill säga som en kult men det är ingen kult.” 
Det kommer allt fler jämförelser och försök att förminska hästsport.  

 

(Bild 2 av 5 kommentar från Facebook) 

 

Det finns förståelse för att hästsport är stort och utspritt men detta skapar ändå argument 
mot hästsporten och hur priset inte bör ha gått till hästsporten. Däremot förminskas 
fortfarande hästmänniskorna genom att man specifikt nämner hästtjejerna som har 
röstat. Det kommer fram tydligt när det skrivs på detta sätt och att på grund av att det är 
hästtjejer som röstat gör det inte röstningen rättvis. Är hästtjejers röster mindre värda än 
de andras? Det är det som verkar framkomma från detta. Detta ger lite bevis på vad 
Sadowski(2016) skriver om hur kvinnor har större risk att utsättas för trakasserier i 
sociala medier. Att hästsport anses som en tjejsport, inte ens en kvinnosport gör att flera 
ifrågasätter sporten. Och trots att det var en man som fick ta emot priset var det inte han 
som blev ifrågasatt, utan det var hästsport som blev det.  

(Bild 2 av 5 kommentar från Facebook) 

 

Det är hästmänniskorna som får ta kritiken för att inte den rättmätige vinnaren kunde 
utnämnas. Är det för att majoriteten av hästmänniskor är kvinnor som detta sker? Det är 
inget som jag kan slå fast, men något som jag vagt kan tyda genom min analys och något 
som kan undersökas djupare i andra studier. 
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(Bild 3 av 5 kommentar från Facebook) 

 

Denna kommentar visar även delvis hur Nyberg & Wiberg (2015) beskriver förlöjligande, 
att försöka få hela situationen att se ut som ett skämt och på sådant sätt förminska 
sporten. De försöker även att förminska hästsporten genom att jämföra prestationer med 
de andra deltagarna, de anser att andra medaljer väger tyngre och har större betydelse än 
de som vunnits av hästsporten. För många, som aldrig tidigare haft hästsporten i sina 
flöden, hamnade helt plötsligt i ett sammanhang där deras filterbubbla sprack. 
Reaktionerna kring detta var att försöka förminska sporten. 

 

(Bild 4 av 5 kommentar från Facebook) 

  

Användare gick så långt att hävda hästsport inte ens kvalificerar sig som en sport. 
Användarens filterbubbla bestod av vad hen ansåg var riktiga sporter och hade ingen 
insikt i hästsport eller om dess plats som en sport och idrott. När hens filterbubbla sprack 
föll hen tillbaka på sina normer av hästsport och ifrågasätter och trycker ner sporten. 
Varför gör individer så? När det sedan kommer till personer som har insikt och förstår sig 
på hästsport är det inte oväntat att Peder Fredricsson fick priset. Helena Carlsson, vice 
ordförande för Ridsportförbundet 2017 kommenterade till Aftonbladet  
 

”Det blir alltid en diskussion, att ”nu har de ringt och kuppat igen”. Det var likadant 
när Rolf-Göran vann för fem år sedan. Vi är trötta på att sporten inte får den 
uppmärksamhet den förtjänar och blir återigen förvånade över att andra undrar hur 
ridsporten kan vara så populär. Nu får vi visa vår styrka, ”(Ur Aftonbladet, 17 januari 
2017) 
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Hästsport är inte en liten sport, men däremot syns inte storleken av sporten förrän den 
hamnar utanför sin egen bubbla och står utanför normen. När hästsport fick Jerringpriset 
kom den fram och bevisade att den hade en plats bland alla de andra sporterna. 
Reaktionerna kom som ett försök att motbevisa vad hästsport är och förminska dess plats, 
för enligt personerna utanför hästsporten hör den inte riktigt hemma där. Sofia, 22 var i 
stallet mycket som yngre men inte längre, hon är fortfarande passionerad över 
hästsporten och sade detta angående reaktionerna kring Jerringpriset. 
 

”Jag tycker det är så synd, så tragiskt, det är en legit sport och jag förstår inte varför 
folk inte kan ta att han vunnit bara för att det är ridsport. Att de inte inser att han 
också har en plats i det. Jag blir bara arg.” 

 
Hästmänniskor förstår platsen hästsport har, och anser att den hör hemma där annan 
idrott är. Det är dock perspektivet från de inom bubblan av hästsport, de vill verkligen 
bevisa att de hör hemma där. Caroline kommenterar angående hur reaktionerna kring att 
en liten sport vann Jerringpriset. 
 

”… Men så fort inte en hög profilsport vinner, så blir det lite som nej nej, så jag tycker 
det är väldigt överdrivet just för att det kommer ingen reaktion förrän då den här lilla 
sporten vinner” 

 
Bubblan runt hästsporten spräcks och blir synlig för utomstående och normerna kring 
hästsporten ifrågasätts. För att den har hamnat i ett sammanhang där den inte normalt 
sett ses blir reaktionerna också så stora.  

4.3 En konvergens som synliggör 
I vårt samhälle idag använder vi oss aktivt av både traditionella och sociala medier. Chao-
Chen (2013) beskriver konvergensen av nyhetsinnehåll genom att nyheter kommunicerar 
genom flera plattformar, det är något som framkommer tydligt i min studie. Som jag 
tolkat mina intervjuer har hästsport länge haft en särskild förutfattad mening inom de 
traditionella medierna. Detta har förts över till sociala medier och normerna kring 
hästsport har förstärkts när sporten fortsätter leva i en bubbla. Precis som Mortland 
(2012) skriver kring hur svårt det var att få spridning på innehåll förr så kan innehåll idag 
spridas så mycket snabbare på grund av sociala medier. När något som Jerringpriset sker 
spricker filterbubblor och eftersom det är något som ifrågasätter mångas syn på sport blir 
det snabbt en större nyhet. Personer vill dela med sig av sina åsikter vilket de enkelt kan 
göra genom sociala medier. Spridningen av Jerringpriset hade aldrig haft samma reaktion 
om vi inte haft konvergensen inom kommunikationsteknologi (Chao-chen, 2013).  
  I min studie ser jag också så som Flaxman et al. (2016) berättar om, hur sociala medier 
stänger in oss i filterbubblor. Något som jag inte har diskuterat mycket eller tolkat i min 
analys är algoritmernas inverkan. Jag tror absolut det är något vi behöver vara medvetna 
om och att de också bidrar till att filterbubblor formas. Det tydligaste jag kan se i min 
analys och tolkning av mina intervjuer är hur individer själv bygger sina filterbubblor. 
När traditionella och sociala medier har sammanflätats har normer och fördomar kring 
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hästsporten förstärkts och hamnat i en bubbla. Utöver hur traditionell media i form av 
nyheter presenterar hästsporten, så har annan traditionell media så som böcker, filmer 
och tv-serier om hästsport en tydlig målgrupp i hästtjejer. Tv-serien Stallkompisar 
handlade om tre kompisar och deras äventyr i sitt stall eller filmen ”Flicka” som handlar 
om en tjej i slutet av sitt skolår som hittar en vildhäst som hon sedan tämjer och får ett 
obrytbart band med.  Något Agnetha noterade var hur värdet av yrken minskar när det 
blir mer kvinnodominerat. 
 

”… Jag tror det är likadant med tjejsporten eftersom det blev lite av en kvinnosport 
eller tjejsport, det blev barn som fick länge stå för hästsport på något sätt och den 
bilden blev sen inte så mycket värd.” 

 
Det har blivit så att det inte bara är kvinnor som representerar sporten utan också de 
yngre. Unga har inte samma trovärdighet som vuxna vilket drar ner värdet av sporten. 
Hästsport får inte samma värde som till exempel fotboll. Fotboll är den största idrotten i 
Sverige (Riksidrottsförbundet, 2017) och många har en grundläggande förståelse för 
fotboll. Det är något som man spelade på rasterna och var en del av idrottslektionerna i 
skolan. Något som Emma, 24 lade fram som en skillnad på fotboll och hästsporten var 
möjligheten till att fortsätta.  
 

”… chansen man får att fortsätta med det. För som med mina bröder har båda hållit på 
med fotboll ända tills de började universitetet och så fortsatte spela nu och då de har ju 
haft möjlighet att fortsätta med det och de har ju liksom fått stöd att fortsätta göra det, 
deras träningar har flyttats när de kan fortsätta eller när de kan på grund av skolan och 
sådant där.” 

 
Inom fotboll är det din egen talang som sätter gränserna, det är självklart att du också 
behöver ett bra lag och bra träningar för att verkligen lyckas, men fotbollen värnar också 
om att unga ska fortsätta med det. Detta är svårare inom ridsporten, det är inte bara du 
själv som behöver vara duktig. Hästar är också atleter, vissa hästar har inte potential att 
nå eliten, ekonomin kan också sätta stopp då bra hästar är dyra både i inköp och 
underhåll. 
 Genom konvergensen av traditionella och sociala medier spräcks filterbubblan runt 
om hästsport. Nyheten om Jerringpriset fick snabbt spridning genom att priset är känt 
och gäller fler sporter. Reaktionerna blev starka eftersom hästsport hamnar utanför sin 
bubbla. Om konvergensen av nyhetsinnehåll som Chao-Chen (2013) beskriver inte 
existerat hade hästsport aldrig synliggjorts som den blev.  

5. Diskussion 
Denna studie har svarat på frågan om vad som händer när traditionella och sociala 
medier möts och ifrågasätter normer kring en sport. För att svara på detta har jag använt 
mig av hästsport i allmänhet och Jerringpriset i synnerhet. Både sociala och traditionella 
medier har byggt och förstärkt de normerna som finns kring hästsporten. Det finns också 
en filterbubbla kring hästsporten som traditionella och sociala medier har skapat genom 
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både hästmänniskor och icke-hästmänniskor. Genom konvergensen av traditionella och 
sociala medier kan bubblan kring hästsporten spricka, som i fallet med Jerringpriset och 
de normer som finns i relation till hästsport. Det finns individer som reagerar på detta 
genom att ta till Internetmobbning och jag fann även belägg för att en del använder sig av 
de härskartekniker som Nyberg & Wiberg (2014) beskriver. Detta för att antingen försöka 
tvinga hästsport tillbaka in i normerna eller förminska sporten för att de inte förstår den.  
Journalistik är viktigt för ett demokratiskt samhälle genom att den ska leverera nyheter 
som är trovärdiga och opartiska. Genom sociala medier kan den standarden försvinna och 
nyheter blir mindre trovärdiga när källorna kommer från sociala medier (Chao-Chen, 
2015). När fler använder sig av sociala medier som källa så behövs det fler sätt att försöka 
få fram sanningsenlig information. Det är obehagligt i sociala medier att personer med 
många följare, eller som är verifierade av till exempel Twitter har mer trovärdighet, och 
att de även om de sprider falsk information kan den tas som trovärdiga (Fletcher et al, 
2017). Det är det som sociala medier och traditionella medier måste vara extremt 
uppmärksamma på. Som Chao-chen (2015) skriver bör traditionella medier förstå hur 
viktig deras roll är i samhället och de bör inte använda sig enbart av sociala medier som 
källa.  

De normer som existerar kring ridsport har hela tiden blivit förstärkta av både sociala 
och traditionella medier utan att de egentligen ifrågasatts. Hästsport liksom annan sport 
har en egen bubbla och har därmed varit mer eller mindre osynliga för de utanför 
bubblan. Även i traditionella medier har hästsporten haft en särställning och stundtals 
blivit styvmoderligt behandlat då den inte blivit representerad i relation till prestation 
eller antal utövare. Tillsammans isolerar de hästsporten och det är inte bara människor 
utanför hästsporten utan även hästmänniskorna som skapar en isolerad miljö. När 
hästsport vann Jerringpriset sprack alla filterbubblor som relaterade till händelsen. 
Traditionella och sociala medier hade tillsammans byggt upp och förstärkt de normer 
som finns kring hästsporten men tillsammans har de också brutit dessa normer. Genom 
att de använder sig av varandra för att rapportera om det som hände så väcker det 
diskussioner om hästsportens egentliga position i samhället. Konvergensen av sociala och 
traditionella medier är intressant och något som vidare studier kan se på i andra 
perspektiv. Jag har bara snuddat vid genusaspekten i hästsporten och i relation till 
Jerringpriset är detta också något som vidare studier kan undersöka. Vidare forskning på 
algoritmer och dess inverkan på uppkomsten av filterbubblor är också intressant.  

Kanske har hästsportens filterbubbla spruckit ordentligt nu? 
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