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Abstract 

Abstract 
 
The aim of this paper is to study how the researchers Kenneth I. Pargament, Har-
old G. Koenig and Lisa M Perez five RCOPE-strategies can be related to the 
comment fields of five music videos by the artist Leonard Cohen. The video mate-
rial can be found on the social platform YouTube.  
 
 
The comments were analyzed in relation to the five coping strategies and people's 
needs for holiness and religion in the late modern secular society.  The five coping 
strategies were: (1) Meaning, (2) Control, (3) Comfort/Spirituality, (4) Intima-
cy/Spirituality and (5) Life transformation. 
 
The methodology of this inductive study was based on an intersection between a 
qualitative text analysis, and a more netnographically oriented style of observa-
tion. 
 
The conclusion while analyzing the data in relation to RCOPE- strategies was that 
two of these five strategies were more clearly projected. These strategies were (3) 
Comfort /Spirituality and (4) Intimacy/Spirituality. This paper is moving in a rela-
tively unexplored field of research and can be seen as a springboard for further 
research on the relationship between secularization, digital media, and human 
religious orientation in dealing with existential crises. 
 
 

Keywords: Religious Coping Strategies, Leonard Cohen, Comfort Spirituality, 
Intimacy, Spirituality, Social Media, Youtube 



 3 

Innehållsförteckning 

”Cohen, Coping och Kommentarsfälten” ............................................................................ 1	

Kapitel 1 Inledning .............................................................................................................. 4	
1.1. Syfte och mål ............................................................................................................ 5	
1.2. Frågeställning ........................................................................................................... 5	
1.3. Avgränsning ............................................................................................................. 5	

1.3.1 Teoretisk Avgränsning ...................................................................................... 6	
1.4. Forskningsgenomgång ............................................................................................. 6	
1.5. Material .................................................................................................................... 9	

1.5.1 Youtube som social plattform ........................................................................... 9	
1.5.2 Videomaterialet och Låtarna ............................................................................. 9	

Kapitel 2 Presentation av teori ........................................................................................... 10	
2.1 Begreppstypologi och definitioner .......................................................................... 10	
2.2 Copingens identifierade nyckelfunktioner och RCOPE ......................................... 11	
2.3. Arbetsmodell .......................................................................................................... 14	

Kapitel 3 Metod ................................................................................................................. 16	
3.1 Det Netnografiska arbetsfältet ................................................................................. 16	
3.2 Struktur-och Nätverksanalys ................................................................................... 17	
3.3 Bearbetning/ Kontextualisering av Arkivdata ......................................................... 17	
3.4 Validitet ................................................................................................................... 18	
3.5 Forskningsrelation till ämnet ................................................................................... 19	
3.6 Forskningsetiska utmaningar .................................................................................. 19	

Kapitel 4 Resultat och Analys ........................................................................................... 21	
4.1. Presentation av identifierade teman ....................................................................... 21	

4.1.1 Coping och Döden ........................................................................................... 21	
4.1.2 Coping och Helandet ....................................................................................... 22	
4.1.3 Coping och Andligheten .................................................................................. 24	
4.1.4 Coping och Religionen .................................................................................... 25	

4.2. Analys .................................................................................................................... 26	
4.2.1 Mening ............................................................................................................. 26	
4.2.2 Kontroll ............................................................................................................ 27	
4.2.3 Tröst genom spiritualitet/närhet till gud .......................................................... 27	
4.2.4 Intimitet med andra .......................................................................................... 28	
4.2.5 Livsförändring ................................................................................................. 28	

4. 3 Slutsatser ................................................................................................................ 29	

Kapitel 5 Diskussion .......................................................................................................... 30	
5.1 Teoretisk reflektion ................................................................................................. 30	
5.2 Metodisk reflektion ................................................................................................. 31	
5.3 Empirisk reflektion .................................................................................................. 32	
5.4 Studiens bidrag och avslutande reflektioner ........................................................... 33	

Sammanfattning ................................................................................................................. 34	

Referenser .......................................................................................................................... 35	
Bilaga 1 – Låttexterna .............................................................................................. 37	
Bilaga 2 – Kodningsschema ..................................................................................... 41	
Bilaga  3 – AoIR:s Forskningsetiska riktlinjer ......................................................... 42	

 



 4 

Kapitel 1 Inledning 

Genomgående under mina religionsstudier har jag funderat på vilket sätt männi-
skans psykologiska behov av helighet och religion yttrar sig i en tillsynes sekulär 
kontext. Visserligen delar jag uppfattningen att sekularisering inte innebär relig-
ionens totala försvinnande, utan snarare en strukturell förändring vilken återfinns i 
nedgången av institutionell tillhörighet, samt ökandet av mer individuella former 
av religion. (e.g., Bruce 2002; Dobbelaere 2002; Taylor 2007, Se Hjarvard & Lö-
vheim 2012, 23) Redan 1997 skrev religionpsykologen Owe Wikström boken 
”Om Heligheten”, där dessa mina ovan nämnda antaganden diskuteras. Wikström 
redogör här för hur de institutionella och organiserade formerna av religion mar-
ginaliserats i det västerländska samhället, där ”det kristna monopolet på andlig-
het” ifrågasatts av ständigt nya alternativa heligheter. (Wikström, 1997, 29) Wik-
ström menar vidare att även den sekulariserade tidsåldern förvaltar den okränk-
bara helheten. Han hänvisar till religionssociologerna Thomas Luckmann och 
Peter Berger vilka påstår att när andligheten inte längre kanaliseras via kyrkorna, 
uppstår en sorts ”relativismens yrsel” (Wikström, 1997, 101). Konsekvensen av 
ett sådant tillstånd beskrivs som att andligheten dras mot det lilla – det privata. 
Människan håller sig inte till en specifik tradition, just eftersom mångfalden av 
dessa talar emot varandra. Wikström beskriver detta med de passande orden: 
”man vill inte lyda, man vill upptäcka – den enda man kan lita på då är sina egna 
upplevelser”. (Wikström, 1997, 101) Denna individualisering av heligheten sam-
manfaller med att den kliniska psykologin hävdar att människans sökande efter 
mening – signifikans – figurerar centralt i dennes upplevelse av ångest och psy-
kiskt illamående. (Wikström, 1997, 102)  
 
En annan, mer aktuell, forskning vilken påverkat min vilja till att genomföra 
denna undersökning, är den vilken presenteras i boken ”Unga och Religion – Tro-
ende, ointresserade eller neutrala” (Klingenberg & Lövheim, 2019). Här presente-
ras ett kvantitativt forskningsresultat rörande var två olika urvalsgrupper av ung-
domar stöter på religion idag. I den första urvalsgruppen, ungdomar i åldrarna 16-
19, påvisas skola och internet som de vanligaste kontaktytorna med religion. I den 
andra urvalsgruppen, ungdomar i åldrarna 20-24, intar internet en särställning som 
kontaktyta. (Löfstedt & Sjöborg, 2019, 148) De respondenter som uppgett att de 
mött religion på internet fick också en följdfråga. Frågan handlade om var på in-
ternet dessa ungdomar stött på innehåll relaterat till religion, och 67 % av de till-
frågade uppgav att de kommit i kontakt med detta innehåll på sociala medier. Be-
greppet ”sociala medier” exemplifieras i enkätundersökningen av ”Facebook”, det 
går dock att se att även andra sociala plattformar som till exempel ”Youtube” 
samlar mindre andelar. (Löfstedt & Sjöborg, 2019, 150-151)  
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1.1. Syfte och mål 
 

Syftet med denna receptionsstudie är att undersöka kommentarsfält på videoplatt-
formen ”Youtube”. Kommentarerna vilka står inför analys är alla kopplade till 
fem av artisten Leonard Cohens musikvideos. Jag kommer använda mig av Ken-
neth Pargaments coping-teori, mer bestämt mätinstrumentet RCOPE vilket ut-
vecklats kring denna, för att studera hur människans behov av religion och helig-
heten yttrar sig i dessa kommentarsfält. Målet är således att utreda hur människans 
medel för signifikans kan tänkas rekonstrueras i det senmoderna sekulära sam-
hället.  Studien avser därför att belysa människans religionspsykologiska me-
ningsskapande i ett tillsynes sekulariserat sammanhang.  

1.2. Frågeställning 
 

Följande frågeställning har använts för att nå studiens syfte:  
 

Hur kan de kommentarer vilka återfinns under Leonard Cohens musik på video-
plattformen ”Youtube” förstås som religiös coping utifrån mätinstrumentet 
RCOPE och de fem religiösa nyckelfunktionerna i människans krishantering?  
 

1.3. Avgränsning 
 
Det är många områden vilka skulle kunna tangeras i den studie jag tagit mig för. 
Sannerligen är det ingen enkel uppgift att beröra ett ämne vilket har rötter i män-
niskans upplevelse av det heliga. Speciellt inte då denna upplevelse är direkt 
kopplat till ett sådant abstrakt fenomen som musik. Jag skulle kunna djupdyka i 
såväl musikpsykologi som i teologiska och filosofiska utläggningar kring vad he-
ligheten egentligen innebär. Min undersökning har avgränsats till en receptions-
studie där jag fokuserar på musik-publikens egen konstruktion av signifikans – 
mening. (Axelsson, 2008, 20) För att ha möjligheten att analysera någon form av 
dataunderlag, fokuserade jag på en form av social media där kommunikationsflö-
det är offentligt och användargenererat. (Berg, 2015, 144) I min avgränsning av 
studiens omfång kopplat till vad som lämpligen är rimligt för en C-uppsats, valde 
jag att analysera kommentarsfält vilka relaterade till en specifik artist. I denna 
fallstudie kommer kommentarsfälten att relatera till fem stycken av artisten Leo-
nard Cohens musikvideos. Trots att denna studie inte avser att genomföra någon 
vidare analys av Cohens låttexter, då fokus snarare ligger på mottagarens upp-
levda mening i kontakten med denna, är det ändå oundvikligt att inte tangera tex-
ternas uppenbara relation till helighetsbegreppet. Detta faktum berörs vidare under 
materialavsnittet. Avgränsningen har alltså på något vis ändå genomförts med 
textinnehållet i beaktande. Väl på ”Youtube” valde jag att utgå från videoinnehåll 
som var auktoriserat av artisten och dess sanna rättighetsinnehavare.Viktigt var att 
det videomaterial jag utgick från, inte skulle innehålla rörlig bild. Detta för att 
minska risken för att analyserade kommentarer skulle innehålla allt för mycket 
substans vilket åsyftade till videon i fråga. I och med avgränsningen till video-
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material vilket bara består av en bild och ett ljudspår, blir rimligen själva videon 
sekundär, och kommentarsfältets autonoma relevans får tydligare träda fram.  

 

1.3.1 Teoretisk Avgränsning 
Då det teoretiska verktyg vilket jag analyserat mitt material genom, även innefat-
tar de aspekter av den religiösa copingen vilka är av negativ karaktär, vill jag här 
uttrycka att denna studie avgränsas till endast den positiva religiösa copingen. 
Med detta menas att jag endast kommer inkludera de kriterier av RCOPE vilka 
åsyftar att fånga upp de kommentarer vilka kan läsas som ett uttryck helighetens 
positiva verkan i människans krishantering.  

1.4. Forskningsgenomgång 
 

Det finns en ansenlig mängd forskning gjord kring musik/låtars psykologiska be-
tydelse för människor och deras kris- och stresshantering. I forskningsgenom-
gången kommer jag att ta upp varierade aspekter vilka alla relaterar till min egen 
genomförda studie. Den nedan berörda forskningen har inhämtats via Uppsala 
Universitetsbiblioteks egen databas, samt det digitala arkivet JSTOR. Sökorden 
vilka användes var exempelvis ”Youtube & Religion” eller ”Religious Coping & 
Social Media”. 
 
Forskningsgenomgången inleds med två studier vilka riktar in sig på musikens 
betydelse i människans hanterande av stress, ångest och svåra livssituationer.  
 
I Alf Gabrielssons bok Musik är mycket mer än bara musik (2008) har 950 infor-
manter, med olika yrken och åldrar, intervjuas om sin starkaste musikupplevelse 
och dessa visar på återkommande drag såsom ett flertal kroppsliga reaktioner, 
musiken som en total koncentration, upplevelse av sammansmältning med musi-
ken, samt upplevelser av en existentiell dimension. Gabrielsson (2008) uppger att 
informanternas svar utkristalliseras dessa i fem olika teman. Dessa berör uttalan-
den av mer allmän religiös karaktär, att musiken skildrar livet efter detta och att 
man känner en frid/en speciell kristen gemenskap. Den största gruppen informan-
ter beskriver en form av religiös kommunikation - att musiken förmedlar ett bud-
skap eller att man får kontakt med gud eller att dessa två ting sammanstrålar. Det 
sista temat identifieras som uttryck för någon form av omvändelse/frälsning. Mu-
siken beskrivs också skapa gemenskap och har betydelse för människans utveckl-
ing. Många informanter uttrycker behov av att höra musiken igen och att man 
kommer åt sina egna dolda tankar och får kontakt med sitt innersta jag. Musik-
lyssnandet nämns som en helig och helande upplevelse. Det känns som “/.../man 
vuxit/mognat” (Gabrielsson, 2008, 469). Gabrielsson (2008) har också i sin studie 
märkt att musiken kan hjälpa människor i svåra situationer i livet som till exempel 
sjukdom och oro/ångest/depression och vara ett stöd och en terapiform. 
 
 
Jennifer Fiore (2018) har i en studie A Pilot Study Exploring the use of an online 
pre-composed receptive music experience for students coping with stress and 
anxiety studerat 23 musikstudenter och undersökt om studenternas stressnivå 
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kunde påverkas av en meditativ musikslinga. Resultatet indikerade att musik-
slingan signifikant minskade studenternas stress och ångestnivå.  
 
Eftersom min uppsats handlar om hur människor som lyssnar på låtar får hjälp 
och tröst av dessa genom att uttrycka sina känslor på sociala medier, som Youtube 
i detta fall, följer här två forskningsartiklar som tar upp hur just sociala medier 
används som kollektiv kontaktyta för att bearbeta trauman och existentiella kriser. 
Gamba (2018) menar att sociala medier är det forum där människor hittar sätt att 
stå ut med och hantera svåra livssituationer. Jansson m.fl. (2013) lyfter fram att 
sociala medier idag är en lika naturlig arena som det verkliga livets offline och att 
sociala medier fyller den funktion som de traditionella religiösa samfunden inne-
hade.  
 
I forskningsartikeln Coping With Loss: Mapping Digital Rituals for the Express-
ion of Grief av Fiorenza Gamba (2018) undersöks hur sorg uttrycks på digitala 
medier på olika sätt. Gamba konstaterar att sörjande via digitala medier såsom 
Facebook, Twitter och Youtube har vuxit enormt de senaste 20 åren. Hur sörjan-
det ser ut på dessa sidor skiljer sig lite ifrån varandra. På Facebook och Twitter är 
kommentarerna kortare, medan det på Youtube oftast är längre, samt 
bild/filmbaserade inlägg om någon nära man förlorat. Att skriva eller göra en 
sorge-sida är ett sätt för människan att handskas med sin sorg både individuellt 
och kollektivt. På sociala medier som t.ex. Youtube får man dels uttrycka sina 
egna känslor men också se att det finns andra som kan ge en stöd som har varit 
med om liknande trauman. Man får direkt en kollektiv tröst genom de kommenta-
rer som läggs direkt under videoklippet. Motiven för att sörja på Youtube kan vara 
flera; ett privat avsked, en vilja till kollektiv tröst och ibland en uppmaning till 
alla att exempelvis engagera sig för bättre palliativ vård.  
 
 
I artikeln Social media Implications for everyday life, politics and human agency, 
författad av Jansson, m.fl. (2013), står att läsa att digital media nuförtiden har bli-
vit en helt naturlig del av vardagslivet. Det finns ingen uppdelning längre mellan 
kommunikation och interaktion på nätet och i ”vanliga livet”. Att göra tydlig åt-
skillnad mellan internets ”online” och ”det verkliga livets offline” beskrivs som 
föråldrat. Idag levs våra liv genom digitala medier. Vi är både konsumenter och 
producenter av social media. Sumiala (2013, 30) menar att engagemang på sociala 
medier både kan leda till ökad känsla av social samhörighet, men även alienation. 
Sumiala (2013, 30) tar ett exempel från Youtube, rörande skolskjutningarna i Fin-
land, då människor efteråt på Youtube kunde samlas kollektivt för att sörja till-
sammans, skriva digitala kondoleanser och dela sina tankar och personliga trau-
man.  
Man uppgavs få en känsla av sammanhållning, men på samma sätt kunde kom-
mentarerna även knyta samman de som idealiserade gärningsmännen. Sociala 
medier beskrivs också som bra på att göra specifika ämnen synliga i offentlighet-
en. Jansson (2013, 34) skriver att sociala medier är en arena för kontroll- det vill 
säga att se vad andra gör, men också i exponerandet av oss själva. Vi lever inte 
längre i ett samhälle där religion och tradition står för en social kontroll. Sociala 
medier bidrar nu mer till att fylla det tomrum som religionen/traditionen gav oss. 
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Krägeloh m.fl. (2010) påpekar att coping - förmåga till krishantering genom de 
religiösa copingmetoderna kan vara både en positiv och negativ kraft i individens 
krishantering. Studien belyser hur studenternas egen religiositet påverkar deras 
förmåga att andvända sig av religiösa copingstrategier.  
 
I forskningsartikel How Religious Coping is Used Relative to Other Coping Stra-
tegies depends on the Individual's Level of Religiosity and Spirituality av Krä-
geloh m.fl. (2010) har man undersökt hur 712 studenter hanterar stress genom 
copingstrategier och man ville se om graden av religiositet/ spiritualitet hos stu-
denterna var relaterad till hur de religiösa coopingmetoderna används i förhål-
lande till andra coopingstrategier. Man fann att individer med en inre religiös ori-
entering använde sig av positiv problemlösning medan den andra gruppen an-
vände kognitiva undvikande strategier. Slutsatsen visade att hos deltagare med 
högre grad av spiritualitet var religiös cooping relaterat till aktiva/positiva strate-
gier och minst relaterade till negativa strategier och för den andra gruppen, de 
utan en inre religiös orientering, var det tvärtom. 
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1.5. Material 
 

1.5.1 Youtube som social plattform 
 
Youtube är världens mest använda videodelningssida och grundandes år 2005 av 
tre stycken före detta anställda på online-betalningstjänsten PayPal. Namnet, alltså 
Youtube, gav löften om en ny typ av användarcentrerad videodelningsupplevelse, 
vilken grundade sig i uppladdning, delning, och betraktandet av videoklipp. Föru-
tom själva videoinnehållet är Youtube också en ständigt växande social plattform 
(Burgess and Green, 2009, 29, se Bekkering 2019, 49) där användare interagerar 
genom att dela videoinnehåll, kommentarer och privata meddelanden. Dessa in-
teraktioner är ofta uppbyggda av ett innehåll vilket relaterar till religion, politik 
eller andra vanlig hett debatterade ämnen. (Bekkering, 2019, 49) Social gemen-
skap har alltid utgjort en del av plattformens fundamentala logik, då denna medför 
en direkt social koppling till publik, fans, andra ”Youtubers”. (Burgess and Green, 
2018, 95)  
 
Materialet jag tagit del av består alltså av en video, med tillhörande kommentars-
fält. Med andra ord går mitt analyserade material att beskriva som arkivdata, 
(Berg, 2015, 118) vilken utgörs av tidigare konversationer och kommentarer vilka 
alla relaterar till det publicerade videoinnehållet.  
 

1.5.2 Videomaterialet och Låtarna  
 
Videoinnehållet, vilket ligger till grund för de kommentarer och den sociala inter-
aktion jag valt att analysera, består alltså av fem låtar av Leonard Cohen. Låtarna 
spelas utan rörlig bild, men däremot visas albumomslaget till vilken varje enskild 
låt tillhör. Låtarna, vars tillhörande kommentarsfält stått inför analys, utgörs av: 
”Hallelujah”, ”Suzanne”, ”You Want It Darker”, ”Happens to the Heart” samt 
”Listen to the Hummingbird”.  
 
Studien syftar alltså inte till att analysera de valda låtarna i fråga av textinnehåll, 
dock har dessa valts på grund av att en del, eller flera delar, av dess helhet i någon 
mån relaterar till Kenneth Pargaments definition av helighet. En viss granskning 
av textinnehållet återkommer dessutom i delen av analys. En förutsättning för den 
genomförda studien är således att text- och låtmaterialet vilket föreligger kom-
mentarerna, i sig bör läsas som ett uttryck för Pargaments helighetsbegrepp.  
Texterna till berörda låtar återfinns i Bilaga 1. 
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Kapitel 2 Presentation av teori 

I detta avsnitt kommer jag redogöra för den religionpsykologiska teori vilken jag 
knutit an till mitt analyserade material. Denna utgörs alltså av Kenneth Parga-
ments coping-teori vilken framlades år 1997. Pargaments antaganden om religiös 
coping kan förstås som en vidareutveckling av Richard Lazarus och Suzanne 
Folkmans studier om människors stresshantering. (Lundmark, 2017, 9)  
Jag kommer nedan redogöra för huvuddragen i Pargaments teori om religiös co-
ping, samt redogöra för de specifika religiösa copingmetoderna kopplade till det 
utarbetade mätinstrumentet ”RCOPE”. Det är Pargaments m.fl. ”The Many 
Methods of Religious Coping: Development and Initial Validation of the RCOPE” 
som ligger till grund för min teoretiska utgångspunkt. (Koenig, Pargament, Perez, 
2000, 519)  

 

2.1 Begreppstypologi och definitioner  
 

När Kenneth Pargament redogör för sin definition av religionsbegreppet uttrycker 
han att religionen återfinns i korsningen mellan två olika sfärer: heligheten och 
signifikansen. Han anser därmed att religionen innefattar en särskild substans med 
en särskild funktion. Religionen blir en process, ett sökande efter signifikans, me-
ning, på sätt som relaterar till detta heliga. (Pergament, 1997, 32) Med begreppet 
signifikans (significance) åsyftar Pargament det som är viktigt för individen, in-
stitutionen eller kulturen. En vidare beskrivning av detta begrepp skulle vara att 
det inkluderar livets yttersta angelägenheter, det vill säga död, tragedier och orätt-
visor. Dessa angelägenheter bör dock inte ses som universella till sin karaktär, 
utan kan återfinnas i rent subjektiva värderingar. Vissa finner största menig och 
betydelse i till exempel att ha ett stort hus eller att se bra ut.  (Pargament, 1997, 
31) Inom den religionspsykologiska forskningen fokuseras dock den definition av 
meningsskapandet vilken relaterar till det heliga. Med ”det heliga”, eller med ”he-
ligheten” syftar Pargament på gudomliga varelser, högre makter, Gud, eller en 
transcendent realitet, samt livsaspekter av spirituell/andlig karaktär vilken associe-
rar till det gudomliga. (Pargament & Abu Raiya, 2011, se Lundmark, 2017, 11)  
 
Genom att lokalisera religionsdefinitionen till denna skärningspunkt mellan helig-
heten och signifikansen, framträder en tydlighet i religionens speciella natur. Par-
gament menar nämligen att religion har att göra med ett byggande, förändrande 
och fasthållande av saker människor bryr sig om, på ett sätt som knyter an till det 
heliga. (Pargament, 1997, 32) Med bakgrund i att både ”det heliga” och ”signifi-
kansen” – meningskapandet, kan definieras på så många olika vis, blir denna re-
ligionsdefinition varken särskilt restriktiv eller etnocentrisk. Definitionen blir sna-
rare öppen för både det gamla och det nya, då den innefattar manifestationer av 
både andlighet och mer traditionella religionsuttryck. (Pargament, 1997, 32)  
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Grundprincipen i teorin rörande religiös coping är att en del människor vänder sig 
till religionen, eller heligheten, för att finna psykologiska resurser i bearbetningen 
av stressfyllda situationer och händelser. (Hermansson, 2017, 331) I sina livskri-
ser ställs människan inför existentiella villkor som döden, tiden, skulden och me-
ningen med att vara människa. Dessa ”livsvillkorens hot” har i sig själva en exi-
stentiell dimension. (Wikström, 1995, 17, se Ekedahl, 2001, 109) Det religionpsy-
kologiska perspektivet på coping innebär alltså ”en existentiell dimension i sam-
band med hot”. (Ekedahl, 2001, 109) Pargament föreslår fyra olika kategorier för 
att sortera människans olika vägar i denna orientering. Dessa utgörs av religion 
som känsla, tänkande, handling och socialt fenomen. (Pargament, 1997, 34-37) 
Var och en utav dessa processer av religiös orientering är multidimensionella och 
mångfaldiga. Pargament beskriver dessa som ”general dispotions to use particular 
means to attain particular ends in living”. (Pargament, 1997, 59) Dess religiösa 
natur bottnar alltså i ett involverande av det heliga i gestaltandet av mål och me-
del.  
 

2.2 Copingens identifierade nyckelfunktioner och RCOPE 
 
Utöver, och utifrån, de grundläggande utgångspunkterna i utredandet kring män-
niskans process av religiös coping, vilken redogjorts för ovan, har Kenneth I. 
Pargament, Liza M. Perez och Harold Koenig, inför vidare forskning inom det 
religionpsykologiska området, utkristalliserat fem av religionens nyckelfunktion-
er i människans krishantering.(Burdzy & Feuille, Pargament, 2011, 54) Det är 
utifrån dessa jag analyserat mitt material.  
 
Forskarnas syfte med ovan nämnda studie var att utveckla och validera ett nytt 
teoribaserat mätinstrument vilket skulle ge en heltäckande tillgång till de religiösa 
copingmetoderna. (Koenig, Pargament, Perez, 2000, 519) Pargament menar att 
det är mer fruktbart att fokusera på specifika religiösa copingmetoder vilka är mer 
direkta och funktionellt relaterade till den aktuella granskade situationen, än att 
utgå från generella, traditionella indikatorer för religiositet, så som till exempel 
bönefrekvens eller kyrkobesök. (Lundmark, 2017, 19)  
RCOPE utvecklades därför för att bistå forskare ett verktyg, vilket skulle kunna 
användas för att på något vis kunna mäta ”myriaden av manifestationer” för reli-
giös coping, samt att därmed integrera mångfalden av dessa spirituella och reli-
giösa uttryck i det religionpsykologiska arbetet. (Burdzy & Feuille, Pargament, 
2011, 54) 
 
Utformandet av RCOPE grundades alltså i Pargaments elementära grundsatser 
kring coping-teorin, samt genom ett kvalitativt underlag bestående av intervjuer, 
samt recensioner och rapporter rörande religiös coping. (Burdzy & Feuille, Par-
gament, 2011, 54) Viljan med RCOPE är att genom mätverktygets huvudfunkt-
ioner förstå ”hur” individen använder religion, för att förstå och hantera stress-
fyllda situationer. (Koenig, Pargament, Perez, 2000, 521) Religionen erbjuder en 
rik variation av funktion rörande meningskapande och krishantering. Därför inne-
håller RCOPE 21 olika copingmetoder, vilka kategoriserar under fem stycken 
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huvudsakliga nyckelfunktioner. I denna uppsats fokuseras dock endast de vilka 
relateras till en positiv religiös coping. 
 
De huvudsakliga nyckel-funktionerna i den religiösa copingprocessen utgörs av:  

 
1. Mening.  

I sin beskrivning av denna första huvudsakliga funktion refererar författarna till 
hermeneutikern och antropologen Clifford Geertz (1966), som menade att relig-
ionen spelar just en nyckelroll i människans meningsskapande under perioder av 
lidande och förvirring. (Koenig, Pargament, Perez, 2000, 521) Denna funktion, i 
enlighet med Pargaments inititala definition av den religiösa copingprocessen, kan 
sägas utgöra själva grundbulten i människans religiösa meningsskapande. (Koe-
nig, Pargament, Perez, 2000, 521) De specifika coping-metoder som fastställs 
under denna huvudkategori är:  
(Burdzy & Feuille, Pargament, 2011, 56) 
 
 
Den välvilliga religiösa omprövningen där individen omdefinierar stressorer ge-
nom religionen, så att dessa blir välvilliga och eventuellt förmånliga. ” 
 
Guds krafters omprövning där individen omdefinierar guds förmåga att påverka 
den stressfulla situationen.  

 
 
2.Kontroll.  
Här hänvisar författarna till psykologen Erich Fromm (1950) som definerar re-

ligionens funktion som “ett sökande efter kontroll”. När individen konfronteras 
med händelser utanför dennes kontroll, erbjuder religionen manga vägar till att 
återuppnå denna förlorade känsla. (Koenig, Pargament, Perez, 2000, 521) 

De specifika coping-metoder som fastställs under denna huvudkategori är: 
(Burdzy & Feuille, Pargament, 2011, 56) 

 
Sammarbetsfokuserad religiös coping där individen söker kontroll över ett pro-
blem genom att etablera ett partnerskap med Gud.  

 
Aktivt religiöst överlämnande där individen genom coping ger upp sitt behov av 
kontroll till Gud. 

 
Passivt religiöst avstånd där individen intar en passiv position i inväntandet för 
Guds kontrollerande av den problematiska situationen.  

 
Bedjan för direkt medling där individen söker kontroll indirekt genom att be till 
Gud om ett mirakel eller ett gudomligt medlande.  
 

3. Tröst genom Spiritualitet/Närhet till Gud 
Denna funktion relateras till det mer klassiska freudianska (1927-1961) synsättet, 
där religionen reduceras till individens tröst, i en värld och verklighet hon själv 
inte har förmåga att helt styra över. Under denna kategori inryms också coping-
metodernas spirituella dimension, där individen finner en önskan att knyta an till 
en kraft som rör sig bortom individen och hennes värdsliga möjligheter. (Koenig, 
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Pargament, Perez, 2000, 521) De specifika coping-metoder som fastställs under 
denna huvudkategori är:  
(Burdzy & Feuille, Pargament, 2011, 56) 
 
Sökande efter spirituellt stöd där individen eftersträvar lugn och uppmuntran ge-
nom guds kärlek och omtanke. 
 
Religiöst fokus där individen deltar i religiösa aktiviteter för att ändra fokus från 
stressorer. 
 
Religiös rening där individen söker efter andlig rening genom deltagande i reli-
giösa aktiviteter.  
 
Andlig förbindelse där individen upplever en känsla av förbindelse med en tran-
scendent kraft. 
  
Ett markerande av religiösa gränser där individen avgränsar det godtagbara från 
det oacceptabla kring vad som innebär att vara religiös, där individen själv stannar 
inom religiösa gränser. 
 

 
 

4. Intimitet med andra 
I beskrivningen av denna fjärde huvudsakliga funktion hänvisar författarna till 
sociologen Èmile Durkheim (1915) som framhäver religionen som en social mek-
anism. Denna mekanism menar han på fostrar en social solidaritet och identitet. 
Förtrolighet med andra, intimitet, uppmuntras och upprätthålls ofta genom spiritu-
ella metoder, så som att erbjuda andligt stöd till andra i den religiösa gemenskap-
en. (Koenig, Pargament, Perez, 2000, 521) De specifika coping-metoder som fast-
ställs under denna huvudkategori är:  
(Burdzy & Feuille, Pargament, 2011, 56) 
 

 
Sökande efter stöd hos medlemmar eller prästerskap där individen söker komfort 
och uppmuntran genom kärlek och omtanke hos församlingsmedlemmar eller 
prästerskap. 

 
Religiöst hjälpande där individen försöker bistå med spirituellt stöd till andra. 

 
5.  Livsförändring 

I sitt redogörande kring den sista huvudsakliga funktionen i den religiösa coping-
processen hänvisar författarna till mer generella teorier rörande som påverkande 
bistående kraft i att göra stora livstransformationer. Med detta menas att lämna 
gamla objekt av värde och finna nya källor till signifikans. (Pargament, 1997, se 
Koenig, Pargament, Perez, 2000, 521) De specifika coping-metoder som fastställs 
under denna huvudkategori är:  
(Burdzy & Feuille, Pargament, 2011, 56) 
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Sökande efter religiös orientering där individen vänder sig till religionen för att 
finna ny riktning i livet. 

 
Religiös omvandling där individen vänder sig till religionen för att uppnå en radi-
kal förändring i livet.  

 
Religiöst förlåtande där individen vänder sig till religionen för att omvärdera sin 
ilska och rädsla associerat med ett övergrepp. 

2.3. Arbetsmodell 
 

Något som kanske har slagit läsaren då jag redogjort för den teori vilken jag tänkt 
applicera på mitt material, är att denna berör väldigt djupgående abstrakta proces-
ser vilka kräver en god tillgång till en individs tankar och uttryck i en stressfylld 
och svår situation. Kommentarerna vilka jag analyserat består sällan av mer sub-
stans än en eller två meningar, vilka i sin tur kräver en tillsynes godtycklig tolk-
ning för att på något vis bistå med mer innehållsrika anspråk. En av de mest cen-
trala förutsättningarna för att kunna bedriva forskning med bas i en netnografisk 
metodologi, är just att de sociala sammanhang som studeras är rikt på information 
vilken kan utgöra grund för fylliga beskrivningar med en potential att leda fram 
till intressanta tolkningar och slutsatser. (Berg, 2015, 80) Detta skulle jag påstå är 
den största bristen med att applicera denna ingående teori på ett relativt tunt kvali-
tativt material. Detta faktum kräver en arbetsmodell vilken fokuserar på att fånga 
upp och tydliggöra de generella synbara kvaliteter som ändå rimligen går att tolka 
utifrån det material jag lyckats samla in. För att få en god översiktlig bild av det 
empiriska materialet och för att förstå hur detta kan tänkas relatera till RCOPE 
och Pargaments teori om människans process av religiös coping, kommer jag ne-
dan redogöra för den modell jag fokuserat på för att tydligt strukturera mitt 
material.  
 
I min sortering av materialet utifrån RCOPE och de fem huvudsakliga religiösa 
funktionerna skapades fyra stycken kategorier. Rennstam och Wästerfors (2015)  
beskriver att det reducerade materialet ska återges ”på ett selektivt men ändå rätt-
visande sätt” (Rennstam, Wästerfors, 2015, 228) Det vil säga att resultatet som 
senare följer ska täcka materialets alla olika aspekter, men samtidigt ha en deduk-
tiv orientering. Kategorierna som skapades var:  
”Coping och Döden”,”Coping och Helandet ”Coping och Andligheten ”Coping 
och Religionen”. 
 
Utifrån dessa kategorier har jag ställt upp en arbetsmodell direkt sprungen från  
RCOPE, där religionens fem huvudsakliga funktioner i människans coping pro-
cess föreslås.  
För att svara på min frågeställning bör jag rimligen ställa följande analysfrågor till 
materialet: 
1. Hur kan kommentarerna läsas som religiös coping utifrån funktionen av me-
ningsskapande?  
2. Hur kan kommentarerna läsas som religiös coping utifrån funktionen av sö-
kande efter kontroll?  
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3. Hur kan kommentarerna läsas som religiös coping utifrån funktionen av tröst 
genom Spiritualitet/Närhet till Gud? 
4. Hur kan kommentarerna läsas som religiös coping utifrån funktionen av intimi-
tet med andra?  
5. Hur kan kommentarerna läsas som religiös coping utifrån funktionen av livs-
förändring?  
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Kapitel 3 Metod 

Detta kapitel berör den metod jag använt för att kunna utföra min studie. Här in-
nefattas studiens uppställda validitetskriterier, min forskningsrelation till ämnet, 
samt dess forskningsetiska utmaningar.  
 
 
Den metod som är mest träffande när det kommer till min egen forskning, då det i 
grunden handlar om en forskning vars empiriska material återfinns i form av soci-
al interaktion på internet, är den som går under namnet “Netnografi”. (Berg, 2015) 
Lingvisten Jannis Androutsopoulos (2008) har i sin forskning om interaktionen 
mellan kristna och ateistiska ”Youtubers”, beskrivit sitt metodologiska närmande 
som en ”diskurs-centrerad online-etnografi”. (Bekkering, 2019, 59) Senare skulle 
han dock uttrycka denna som aningen missvisande just eftersom han inte hade 
”direkt kontakt” med forskningssubjekten, utan snarare var engagerad i en ”icke-
deltagande observation” av ”offentlig interaktion mellan användare på sociala 
videomedier”. (Pihlaja, 2016, 58, se Bekkering, 2019, 60)  
Jag finner mig i samma skärpunkt mellan vad som skulle kunna kallas en kom-
mentars-analytisk metod - alltså någon form av kvalitativ textanalys, och mer et-
nografiskt orienterad observation. (Bekekring, 2019, 60-61) Så som internet ser ut 
idag är det ofta fråga om att samma dataunderlag ofta består av både sociala och 
informativa element på samma gång. (Berg, 2015, 118) Trots mina svårigheter att 
helt fastställa min metodologi, har jag utifrån läsning av Berg (2015), kommit 
fram till att den forskning jag genomfört alltså har en likartad botten som den vil-
ken utgör den aningen moderna metodologin ”netnografi”. Arbetsmetoden skulle 
kunna beskrivas som både deduktiv och induktiv till sin karaktär. Studien är helt 
klart teoristyrd, men i fasen av kontextualiserande av det större materialet, skapa-
des fyra stycken mer datastyrda kategorier. Detta alltså för att ändå åskådliggöra 
resultatet på ett rättvisande sätt. Då induktion och deduktion växelverkar inom 
empirisk forskning, brukar det kallas för abduktion. Även om jag inte genererar 
några nya teorier, eller förändrar den redan applicerade teorin, bär just metodolo-
gin en abduktiv karaktäristik. (Svensson, 2015, 219)  

 

3.1 Det Netnografiska arbetsfältet 
 

Den netnografiska forskningen riktar uppmärksamhet mot de ”digitala strukturer 
som förmedlar sociala relationer och ger oss möjlighet att på ett annat sätt en tidi-
gare få kunskap om det sociala samspel som äger rum i vår omgivning…” (Berg, 
2015, 19) Internet har helt enkelt medfört förändringar i såväl sociala, kulturella 
och institutionella processer vilka måste beaktas för att på allvar kunna bedriva en 
samhällsvetenskaplig forskning.  (Berg, 2015, 20)  
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Samhällen har alltid producerat information, vilka på olika vis arkiverar sociala 
skeenden och samhälleliga processer. ( Berg, 2015, 20). I den digitala tidsålder, 
vilken vi mer eller mindre infinner oss i idag, kan vi se hur betydligt fler praktiker 
och processer ger upphov till information, vilken både kan samlas in och utgöra 
föremål för analys. (Berg, 2015, 20) Dessa källor till information i kvalitativ net-
nografisk forskning utgörs ofta av tematiskt orienterade gemenskaper på internet. 
(Berg, 2015, 27) 

3.2 Struktur-och Nätverksanalys 
 
En central del av den netnografiska arbetsprocessen är att själv försöka erfara vad 
som sker i ett nätbaserat socialt sammanhang, samt att identifiera de strukturella 
egenskaperna hos nätgemenskapen. Vi måste som forskare förstå hur materialet är 
strukturerat och positionerat i just det sociala sammanhang vi ämnar studera. 
(Berg, 2015, 108) Rörande analys av text i Leonard Cohens kommentarsfält, var 
det av största vikt att förstå de strukturella förutsättningarna för den textbaserade 
kommunikationen. Det är här fråga om att ”utforska och anpassa sig till de speci-
fika villkor som råder på forskningsfältet i fråga”. (Berg, 2018, 151) Det gäller 
med andra ord att finna den specifika nätgemenskapens särskilda karaktäristik. En 
utgångspunkt för min analys av materialet var tillexempel förståelsen för att ”sam-
talet” vilket förs i kommentasfältet, inte följer en mer klassisk form av ”svar-på-
tal-följd”, utan att kommentarerna snarare består av klart åtskilda brottstycken 
utan någon form av sammanbindande struktur. (Berg, 2018, 253) I den netnogra-
fiska textanalysen är det också viktigt att få en förståelse för det specifika sociala 
nätverkets språk, och vilka mer abstrakta symboliska uttryck som går att läsa 
därur. Här menas tillexempel smileys, emojis, eller användandet av versaler och 
utropstecken (Berg, 2015, 120) Även om en hel del av dessa textbaserade symbo-
liska uttryck är något vi forskare redan har kunskap om genom vårt eget vardag-
liga liv, gäller det att ändå försöka ställa sina förkunskaper utanför och göra “det 
tillsynes bekanta obekant, genom att ställa frågor om vad det man ser i materialet 
kan betyda just där”. (Berg, 2015, 120) Att analysera text på internet har blivit 
alltmer komplext, då kommunikationen utvecklats till att delvis bli transmedial, 
alltså att olika medieformer integreras i varandra. (Berg, 2015, 121). Detta faktum 
gör det än viktigare att forskaren vilken ämnar analysera textkommunikation på 
en tematiskt orienterad nätgemenskap, också förstår ramarna för det givna fältet, 
och hur man vanligen kommunicerar inom dessa. Varje specifik gemenskap på en 
social plattform har sin egen rytm och struktur rörande textkommunikation, och 
det är därför lämpligt att som forskare själv delta i fältet för att få en känsla för 
hur denna förs i just detta sammanhang. (Berg, 2015, 121)  

 

3.3 Bearbetning/ Kontextualisering av Arkivdata 
 

Netnografin innebär att det sociala samspelet blir direkt automatiskt transkriberat, 
just eftersom det synliggörs på en dataskärm och därmed redan är lagrat och dis-
tribuerat i ett initialt skede. (Berg, 2015, 118)  
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Den upplevda tidsvinst vilken ett insamlande av material på nätet medför, omvär-
deras dock vanligen i det stadie då det ska sorteras och bearbetas. (Berg, 2015, 63)   
Varje digitalt sammanhang kräver en viss form av klassificering. Inom den netno-
grafiska arbetsmetoden föreslår Kozinets (2010) att vi måste skilja på tre olika 
former av empiriskt material. Dessa utgörs av ”arkivdata”, ”framkallade data” och 
”fältanteckningar”. (Berg, 2015, 118-119) Av dessa tre fokuserar min egen upp-
sats på arkivdata, samt de fältanteckningar jag fört rörande nätverkets strukturella 
förutsättningar för kommunikation.  

 
Kraven för insamling av de kommentarer som kodats, var att textinnehållet kunde 
relateras till ett sökande efter signifikans, eller ett uttryck för funnen signifikans 
genom Cohens musik. Även samtliga kommentarer med en religiös terminologi 
kodades i det initiala skedet. (Se Pargaments definitioner av begreppen: signifi-
kans, religion)  
 
Utifrån kommentarsfälten under de fem utvalda videofilmerna samlades totalt 190 
kommentarer in, vilka alla uppfyllda mina krav för insamling. Ett kodnings-
schema återfinns i Bilaga 2. 
 
Redan under fasen av insamling genomförde jag en initial deduktiv kodning av 
kommentarerna i två grupper, vilka gick under namnen “Existentiella kri-
ser/Religiös Coping” och “Helighetens Terminologi”. Detta för att få någon sorts 
tematisk prägel på de kommentarer vilka hämtats från ett sammanhang utan sam-
manhängande struktur rörande innehåll. Genom att sedan studera innehållet i de 
två grovt kodade huvudkategorierna, växte sedan fyra undergrupperingar fram. 
Dessa fick namnen: ”Coping och Döden” ”Coping och Helandet”, ”Coping och 
Andligheten” samt ”Coping och Religionen”. Genom att strukturera om det större 
materialet i dessa mindre undergrupper, var det senare enklare att finna relevanta 
kommentarer kopplat till RCOPE, och varje religiös nyckelfunktion i människans 
krishantering.  
 

3.4 Validitet 
 

Här redogörs det för vilka validitetskriterier jag kommer ta i beaktning genom min 
studie.  

 
Begreppet, validitet, handlar i grunden om i vilken mån min studies resultat är 
överförbart till andra sammanhang än det där denna utfördes. (Malterud, 2011, 26) 
Här är det inte fråga om att fastställa mina fynd som sanna eller ej, utan att snarare 
ta ställning till vad dessa, genom vald metod och material, faktiskt kan säga något 
om. (Malterud, 2011, 27) Min undersökning ämnar utreda på vilket sätt männi-
skans behov av heligheten/religionen vid krishantering har blivit synliggjort på det 
sociala mediet ”Youtube”. Alltså, om offentliga kommentarer under Leonard Co-
hens musikvideos kan tolkas som ett utryck för olika delar av Kenneth Parga-
ments coping-teori. I avseende av reflektion rörande forskningens validitet ställer 
Malterud (2011) upp tre frågor vilka kan vara till forskarens hjälp i denna akade-
miska introspektion.  
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Den första frågan att ställa då forskaren sätter igång sitt självgranskande i fråga av 
validitet, är att undersöka den interna validiteten. Denna syftar till att svara på om 
vi verkligen valt ett relevant sätt, rörande begrepp och kartläggningsmetoder, för 
att undersöka det vi faktiskt ämnar undersöka. (Malterud, 2011, 27)  
 
Den andra frågan berör den externa validiteten, vilken beskrivs som själva över-
förbarheten av studiens resultat, det vill säga hur fynden i vår studie kan vara gil-
tiga utöver det sammanhang vi själva studerat. (Malterud, 2011, 27) I kvalitativa 
studier, som till exempel bygger på en netnografisk textanalytisk metodologi, är 
överförbarheten av fynd vanligen kopplad till urvalet, men denna överförbarhet 
hör också åter samman med relevansen kring huruvida studiens resultat kan upp-
märksamma en likartad problemställning vilken framläggs i ett annat samman-
hang. (Malterud, 2011, 27)  
 
Den tredje frågan rörande validiteten är den kring forskningsstudiens repeterbar-
het, vilken syftar på att klargöra om samma resultat skulle uppnås vid repeterade 
forskningsförsök. (Malterud, 2011, 28)  

 

3.5 Forskningsrelation till ämnet 
 
Anledningen till varför jag valde att analysera kommentarsfält kopplade till just 
artisten “Leonard Cohen” bottnar självfallet i min egen kännedom rörande hans 
musik, och att denna vanligen innehåller en terminologi vilken kan kopplas till 
heligheten och religionen. Jag är själv en av de som återvänder till en stor del av 
hans diskografi för att lyssna på musik, och i reflexivitetens anda vill jag vara öp-
pen med att den påverkat mig både i avseende av textinnehåll och musik. Dock 
har jag aldrig varit en aktiv användare av Youtube, och har aldrig själv kommen-
terat en youtubevideo.  

 

3.6 Forskningsetiska utmaningar 
 

Inom den humanistiskt-samhällsvetenskapliga forskningen har Vetenskapsrådet 
(2002) fastställt fyra huvudkrav rörande forskarens etiska principer. Dessa fyra 
utgörs av: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitetskravet och nytt-
jandekravet. Dessa huvudkrav utmanas vanligen mer eller mindre när forskningen 
genomförs med hjälp av, eller med fokus på, internet. (Berg, 2015, 125) De tre 
första kraven står klart inför omprövning i en netnografiskt baserad forskning. 
Informationskravet, vilket handlar om at forskaren måste informera uppgiftsläm-
nare till dataunderlaget om deras villkor för deltagande, blir svårt att uppfylla då 
det finns en oklar bild i definierandet av de studerade aktörerna som ”vanliga in-
divider”. Media-etikern Charles Ess (2009)  föreslår att de forskningsetiska ställ-
ningstaganden som görs i en netnografisk studie, måste vara beroende av hur vi 
begripliggör aktörerna som studeras i specifikt digitalt sammanhang. (Berg, 2015, 
126) Ska vi skydda ett tillsynes anonymt användarnamn online på samma vis som 
en klart identifierbar individ offline? Denna fråga aktualiserar även det andra och 
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tredje kraven kring de forskningsetiska principerna - samtyckeskravet och konfi-
dentialitetskravet - vilka fodrar att forskaren ”ska inhämta uppgiftslämnares och 
undersökningsdeltagares samtycke”, samt att dessa ska ges ”största möjliga konfi-
dentialitet”. (Vetenskapsrådet, 2002). Om jag likställer min uppgiftslämnande 
aktör med den som är klart identifierbar ”i verkliga livet”, anser jag det vara en 
självklarhet att det krävs konfidentialitet, skyddad identitet och informerat sam-
tycke. Deltagarna jag har att göra med i min egen studie har dock valt ett publikt, 
vanligen anonymiserat, alias. Förutsättningarna för att kommentera på Youtube är 
också utskrivna med orden att alla kommentarer blir offentliga, och vem som helst 
kan ta del a dem. (Google, 2020) Berg (2015) beskriver den netnografiska forska-
rens problem som en ”paradoxal gråzon” där forskarvärlden kräver att vi förväntas 
uppge källan till en text, men samtidigt också måste leva upp till någon form av 
anonymitetskrav. (Berg, 2015, 126) För forskning vilken relaterar till material 
funnet på internet, beskrivs riktlinjerna av vetenskapsrådet självt som ”ännu i sin 
linda”. (Berg, 2015, 128) Jag har som bunden till denna ”paradoxala gråzon” för-
sökt göra det bästa jag kan för att skydda mina uppgiftslämnare, genom att snarare 
förhålla mig till Association of Internet Researchers (AoIR) föreslagna principer 
inför nätbaserad forskning. Dessa krav blir mer träffande i den netnografiskt base-
rade studien, då ”de relaterar till och blir mer kontextualiserade genom de metoder 
som används i ett specifikt projekt och det sammanhang som studeras” (Berg, 
2015, 129) AoIRS:s forskningsetiska punkter återfinns i Bilaga 3.  
 
Den fjärde punkten, “Nyttjandekravet”, är den enda punkten min egen uppsats 
klart bekräftar. Uppgifterna jag samlat in om enskilda personer används enbart för 
forskningsändamål, även om det råder tvivel om uppgiftslämnarna i den netnogra-
fiska studien bör betraktas just som “individer”. Jag har försökt anonymisera upp-
giftslämnarna genom att skugga en stor del av användarens självvalda alias, samt 
valt att inte utskriva datum för lämnad kommentar.  
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Presentation av identifierade teman  
 

Här presenteras resultatet av studien, strukturerat i de fem identifierade teman som 
utkristalliserade sig i processen av kontextualisering. Totalt samlades 190 kom-
mentarer in, och nedan följer en exemplifiering av detta totala urval.  

 
 

4.1.1 Coping och Döden  
 

Nedan följer ett urval av kommentarer vilka ämnar belysa just detta identifierade 
tema. Värt att nämna, utan en alltför ingående kvantifiering, är att de kommentarer 
som kodades i denna grupp utgör 43 av de totalt 190 kommentarerna. De flesta av 
kommentarerna som kodades under denna kategori handlar om människans bear-
betande av sorg efter någon närståendes bortgång, eller stressen inför att någon 
ska gå bort. En del av substansen återfinns också i individens sökande efter signi-
fikans efter traumatiska händelser.  
 

I can’t explain in words the feeling this song gives me. Everytime I hear it I just see my 
grandpa bawling at my grandmas funeral. This song also makes me feel like she’s still with 
me. (M**y*** *****y) (Hallelujah)   

 
Ovanstående kommentar utgör ett gott exempel på hur majoriteten av materialet 
vilket klassificerats till denna kategori kan se ut. Ofta hänvisar användaren till en 
känsla av sällsam och djup karaktär, vilken ger upphov till att minnas någon när-
stående som gått bort eller som snart står inför sin bortgång. Slutet på kommenta-
ren, där användaren uppger att låten i fråga ger hen en känsla av att den bort-
gångne fortfarande är med henne, kan tolkas som någon form av transcendens, 
alltså något som vanligen ligger bortom det mänskliga medvetandet.   

 
 

This was my father figure's favorite singer and this song too. He died in his sleep on 
1*/0*/201*. And I will always remember him as a good person and a good father to me and 
my family. (V**y***a) (Hallelujah)  

 
Här minns användaren sin bortgångne pappa, vilken höll låten i fråga som sin 
egen favorit. Användaren har sökt sig till låten, kanske för att minnas och bearbeta 
den närståendes bortgång.  
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My sister is now bravely facing her own mortality. Cancer has stepped up the game and she 
is in her final hours. I played Mr. Cohen's beautiful song "Anthem" for her and held my tablet 
up to her face so she could see the gorgeous video up-loaded for it. I have lost other family 
members and close friends before,...but I dunno, ....Guess I'll never get used to death and dy-
ing...........(G**r** **** ******d) (You Want It Darker)  

 
I ovanstående kommentar står personen ifråga just inför faktumet att någon när-
stående snart väntas gå bort. Här har denne försökt att hjälpa sin närstående ge-
nom att spela ett annat stycke musik av Cohen, för att mildra en stressig situation. 
Personen verkar alltså både använda Cohens musik för att hjälpa andra bearbeta 
stress, men också som ett medel i sin egen sorgeprocess.  

 
 

I am leaving very soon (because of cancer) but I cannot stop listening to Leonard ... this last 
album is divine .... M**h* ***********d (Hummingbird)  

 
 
 

This song puts me at peace with my own mortality (B**e* *****d) (Hallelujah)  
 

 
  

Leonard Cohen saved my life. I'm going to miss him so much. (W**s******t) (You Want It 
Darker) 

 
Ovan koncentreras tre människors behov av Cohens musik i sitt hanterande av 
döden som faktum.  
 

If I would have heard this very song earlier I would have listened to it during the days my be-
loved brother needed to walk over the rainbow bridge (P**l******* **X) (You want it dark-
er)  

 
Här antar användaren att låten hade varit till hjälp i sin sorgeprocess, den gång då 
hens älskade bror tog livet av sig. Kanske finner personen ännu tröst i låten, då 
den gav upphov till minnen av hens bror.  
 

4.1.2 Coping och Helandet  
 
Majoriteten av de kommentarer vilka kodats till denna kategori berör hur männi-
skor vänt sig till Cohens musik i bearbetandet av stress och psykisk ohälsa. Dessa 
utgör 55 av de totalt 190 kommentarerna.  
 

I used to listen to this a lot a few years ago when I was really struggling with my mental 
health, now I'm a lot better and i'm happy that I can listen to it and realise how far I've come 
:)))  (m**l* **y) (Suzanne) 

 
Här uttrycker personen att hen brukade lyssna på låten i fråga under en tid av 
mental ohälsa. Personen upplever nu sitt tillstånd som klart bättre, och blir påmind 
om det positiva faktumet då hen lyssnar på Leonard Cohens låt.  
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I am a depression sufferer and to know that the greatest poet/songwriter is a fellow sufferer 
serves to ameliorate the pain..divesting through writing is a technique I often utilize...thanks 
Leonard  (F**n* ****o (You Want It Darker) 

 
Användaren beskriver sig som lidande under depression. Lyssnandet på Leonard 
Cohen, och påståendet att även han kämpar med depression, påstås förbättra an-
vändarens mående.   

 
 

Never has a poet affected my life so much. Even when I feel totally depressed and like my 
heart has turned to stone, I'll put his song on and I'll remember there's still something there... 
This was not any one genre of music, this was sound descended directly from the spiritual 
sky. Leonard Cohen was a saint in his own right. I love him and am grateful for all the emo-
tions he's helps me to feel again. (c**l************e) (Hallelujah)  

 
Personen uppger att ingen poet påverkat hens liv som Leonard Cohen. Även under 
stunder av total depression minns hen att ”det fortfarande finns något där”. Musi-
ken beskrivs som nedstigen från den andliga/spirituella himmeln, och uppges ha 
hjälpt personen att få kontakt med sina känslor.  
 

My husband loves Cohen so much. Listening to Cohen's music is a great comfort to me espe-
cially that my husband is in the palliative care. (V**l* ******d) (You Want It Darker)  

 
Även denna kommentar uppges bistå stöd och komfort i en svår tid då en närstå-
ende ligger inne för palliativ vård.  
 

Here's something magical to try for all those who are stuck in the twists and turns of life and 
do not seem to find any way out. Put this song on loop. Close your eyes. relax your body 
completely with slow steady breath and flow with voice. As long as you want. and silently 
repeat "I am ready my Lord" with the singer whenever it comes. It is not just a song. It's the 
preparation to face the unknown with devotion, curiosity and pure resolve. Have a great life 
y'all! (Rumz Aashnaa)  (You Want It Darker)  

 
Här uppger sig användaren ha funnit ett medel, en sorts förberedelse, för att kunna 
möta det okända med ”hängivenhet, nyfikenhet och beslutsamhet”. Medlet tolkas 
enkelt som någon form av ritual, eller meditation, vilken går ut på att ständigt re-
petera låttiteln, vilken också ofta förekommer i låttexten (se Bilaga 1)  

 
This is the one song that heals me every time I listen to it (t**b*************e) (Suzanne) 

 
 

I was so stressful because i have a important exam in 2 days and then i listened this song, 
make calm down so fast, this man is pure talent. :) (*n*y)  (Suzanne)  

 
ty leonard cohen for making my pain feel less, if there is an afterlife I'm sure we will meet 
xxx (S**e***i) (You Want It Darker)  

 
De tre kommentarerna ovan utgör exempel för en stor del av den substans som 
kodats under denna kategori. Här hänvisar användarna till att musiken och Leo-
nard Cohen hjälpt dem att hantera stressfulla situationer.   
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4.1.3 Coping och Andligheten 
 

I denna del fokuseras de delar av kommentarsunderlaget vilka består av en termi-
nologi riktad till den transcendenta realiteten, samt livsaspekter av spiritu-
ell/andlig karaktär vilka associerar till det gudomliga. En stor del av kommenta-
rerna vilka kodats till denna grupp försöker förklara hur Leonard Cohens musik 
gett upphov till kontakt, eller erfaren känsla med en annan, mer spirituell och 
transcendent dimension. Kommentarerna vilka kodats i denna grupp utgör 36 av 
de totalt 190 kommentarerna.  
 
Thank You Leonard. Your passion conveyed in everything you wrote, a message of dark and light. 
Your Eternal nature as pure Awareness/consciousness -- you knew that. And by your music awak-
ened us to that knowing. Thank you for your poetry, your art your music and for giving so much of 
your heart --- yes, and we got it.  (8**m***p)  (You Want It Darker)  
 
Kommentaren ovan utgör ett exempel på en terminologi med botten I det spiritu-
ella/det andliga. Leonard Cohens natur beskrivs som ”av evighet” och ren medve-
tenhet. Personen beskriver hur Cohens musik ”väckt” lyssnaren till samma typ av 
medvetande.  
 

I feel this is the best song ever written. It feels like it ties every one in the universe together. 
(A**r* ***e)  (Hallelujah)  

 
Denna kommentar tolkas enkelt som en uttryckt känsla för en mer transcendent 
dimension, vilken blir meningsfull eftersom den förenar oss alla i hela universum.  
 

Leonard if you see this I HAVE to tell you that your music moves me! It stirs my soul and 
brings feelings from an unknown place I want to be but have no idea how to get to it! :) It's 
spiritual!  (J.**m***. ******. ***** . *****r)  (You Want It Darker)  

 
Personen riktar sig här direkt till Leonard Cohen, då hen uppger att musiken berör 
och rör om i själen. Låten medför känslor sprungna ur något okänt, vilken perso-
nen gärna vill bli ett med, men inte vet hur det ska gå till. Musiken, alternativt 
upplevelsen, beskrivs som spirituell.   
 
 

Leonard Cohen, with this song and your spiritual delivery of it, you allowed so, so many to 
accept and understand their own broken Hallelujahs. Ultimately helping us to see God as He 
truly is. Eternal gratitude to you and may you Rest in His  
Peace.  (M**a*** ****n)  (Hallelujah)  

 
Ännu en kommentar som tangerar sammankopplingen mellan Leonard Cohen och 
upplevelsen av det spirituella. Innehållet I kommentaren syftar på låttexten, och 
uttalar denna som en hjälp i att acceptera sina egna spruckna ”Hallelujahs”. För-
längningen på kommentaren blir att Cohen hjälper oss att se gud som han verklig-
en är.  
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4.1.4 Coping och Religionen 
 

Under denna kategori återfinns de kommentarer vilka genom sin terminologi rik-
tas till ”det heliga” då detta definieras som gudomliga varelser, högre makter eller 
Gud. Här återfinns också de kommentarer vilka mer tydligt knyter an till religiösa 
traditioner. Materialet som placerades i denna kategori utgör 56 av de totalt 190 
kommentarerna.  
 

 
God bless America 1983-2017 Jesus is coming you have to blind not see it.  (D**p**l)  (Hal-
lelujah)  
 
JESUS GOD (C**r**** *******o)  (Hallelujah)  
 
Hallelujah praise the Lord Jesus Christ. thank you for my beautiful newborn son. (J** 
S*******e)  (Hallelujah)  
 
amazing song so much truth, and how we need to come out of darkness into the light Jesus 
Christ. Dont turn your back on Christ  (s**r ***p)  (You Want It Darker)  

 
Ovanstående kommentarer relaterar alla till Jesus. En del av dem kan uppfattas 
som lovprisningar. En av dem syftar till att Jesus kommer komma tillbaka, och att 
du måste vara blind för att inte inse detta. En annan hänvisar till den sanning låten 
förmedlar, och associerar denna känsla till hur vi alla måste lämna mörkret och 
träda in i Kristus ljus. Dessa tämligen kortfattade kommentarer tyder på att Co-
hens musik gett upphov till en känsla hos användarna, vilken relaterar till deras 
uppfattning av det heliga.  

 
A song of trouble For the heart broken A tease to the lord The responsibility is upon us Our 
pain defines us But God creates us He wants it brighter. Be ready to embrace your lord. 
(U**e* ***d)  (You Want It Darker)  

 
I think I just saw God (S** ****h)  (You Want It Darker)  

 
This song made me believe in God. The most beautiful and gentle piece i’ve heard in my en-
tire life. (a**n***** ****n) (Suzanne)  

 
Ovanstående användare associerar alla Cohens musik till ”gud”. En av användarna 
uppger att hen ”precis såg gud”, medan en annan påstår att låten fick hen att bli 
gudstroende. Den första av de tre kommentarerna menar att låten i fråga är för ”de 
med brustet hjärta”, och påstår vidare att vår smärta definierar oss, men att gud 
skapar oss, och att han, gud, vill ha det ”ljusare”. Därmed kan kommentaren tol-
kas som ett sökande efter signifikans genom att tilltro gud i hanterandet av det 
smärtsamma tillstånd som utgör vår existens.  

 
This makes me feel so proud to be a Jewish Canadian (C***a)  (Hallelujah)  
 
obviously a song about Buddhism (2**2*********2)  (Suzanne)  
 
hallelujah should ONLY be used to praise God the Creator aka Jesus  (C**v*** *******r)  
(Hallelujah)  
 
Hallelujah Praise the Lord I don’t have to hear Al Akhbar. We in the West are truly blessed.  
(D**´t **** *** ***r)  (Hallelujah)  
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Ovanstående kommentarer tyder på att användarna finner det signifikant att av-
gränsa sin upplevelse av Leonard Cohens musik till en specifik religiös tradition. 
En av dessa upplever en stolthet, att likt Leonard Cohen ha en judisk/kanadensisk 
bakgrund, medan en annan uppger att låten uppenbarligen relaterar till den buddh-
istiska traditionen.  En av användarna uppger i samband med ett lovprisande att 
hen inte behöver höra ”Al Akhbar”, en kommentar vilken tyder på att personen 
strängt vill avskilja sin egen tro från vad som verkar syfta på en islamsk.  
 

4.2. Analys 
För att besvara min frågeställning, hur kommentarerna vilka återfinns under Leo-
nard Cohens musik på videoplattformen ”Youtube” kan förstås som religiös co-
ping utifrån mätinstrumentet RCOPE och de fem religiösa nyckelfunktionerna i 
människans krishantering, ämnar jag nedan besvara de analysfrågor vilka presen-
terades i min arbetsmodell.  

 

4.2.1 Mening 
Det är svårt att helt begripliggöra i vilken mån resultatet går att läsa som ett utryck 
för människans tilltagande av religion för att omdefiniera en stressfull livssituat-
ion till mer meningsfull/signifikant. Detta för att en stor del av underlaget snarare 
skulle kunna läsas som ett uttryck för coping, än religiös coping. Om man applice-
rar Pargamets religionsdefinition i sin förståelse av materialet, det vill säga mötet 
mellan signifikansen och heligheten, där denna helighet innefattar både Gud och 
livsaspekter av andlig/spirituell karaktär vilka associerar till det gudomliga, skulle 
dock Leonard Cohens text och musik i fråga kunna innefattas i denna definition, 
då samtligt textinnehåll associerar till dessa aspekter av heligheten. Detta innebär 
att det finns empiriskt underlag för att anta att personerna vars kommentarer har 
analyserats, söker signifikans i något vilket står i direkt relation till det heliga. 
Faktumet att Pargament definierar signifikansen på ett sådant öppet vis, det vill 
säga att denna åsyftar det som inkluderar ”livets yttersta angelägenheter”, så som 
död och tragedier, härleder en stor del av kommentarsunderlagets relevans. (Par-
gament, 1997, 31) Det finns fog i materialet för tolkning att användare omdefinie-
rar upplevda stressorer, så som en närståendes bortgång, genom sitt lyssnande på 
Leonard Cohens musik. Döden, som en utav människans yttersta angelägenheter, 
var ett så pass återkommande tema i kommentarsfältet att det fick presenteras som 
en egen kategori under resultatet. I sitt redogörande för copingprocessens mer 
generella natur uppger Pargament dock att dessa yttersta angelägenheter inte bör 
läsas som universella, utan rent subjektiva till sin karaktär. (Pargament, 1997, 31) 
Även detta påstående aktualiseras i resultatet kring att vissa användare uttrycker 
att Cohens musik hjälpt dem bearbeta stress inför ett prov, eller hjälper dem att 
kunna slappna av. Kommentarernas terminologi anknyter ibland till en mer tradit-
ionell religiös inställning, där Gud och det spirituella utskrivs i individernas me-
ningsskapande. Många uttrycker en vördnad och tacksamhet inför både Cohen 
och musiken, då de anser att hans musik fungerar som hjälp i stressfulla situation-
er, eller inför ett existentiellt faktum som döden. Vissa aspekter av materialet be-
kräftar alltså Pargaments m.fl hänvisande till Clifford Geertz (1966), som menade 
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att religionen innehar en nyckelroll i människans meningsskapande under perioder 
av lidande och förvirring. (Koenig, Pargament, Perez, 2000, 521) 

4.2.2 Kontroll 
En del av materialet kan också läsas som religiös coping utifrån dess funktion av 
sökande efter kontroll vid situationer personerna själv inte har makt att styra över. 
Individens användande av heligheten i sitt sökande efter kontroll, är svårt att helt 
skilja från den elementära ”meningssökande” funktionen i den religiösa coping-
processen. Pargament belyser detta förhållande själv då han menar att var analyse-
rad funktion inom RCOPE kan uppträda multifunktionellt. (Koenig, Pargament, 
Perez, 2000, 521) Med det menas alltså att varje form av religiös coping kan tjäna 
mer än ett bestämt syfte, och det kan därför upplevas problematiskt att definiera 
ett uttryck för religiös coping under bara ett utav dessa nyckelfunktioner. Funkt-
ionerna ”Mening” och ”Kontroll” visade sig därför svåra att helt skilja från 
varandra, då det tunna kommentarsunderlaget kräver relativt grova tolkningar. 
Den aspekt av funktionen rörande just kontroll, som tydligast aktualiseras i 
materialet, är den rörande ”det aktiva religiösa överlämnandet”. Det går att finna 
kommentarer där personerna uttrycker att de blir hjälpta av musiken för att bear-
beta död eller sjukdom, alltså existentiella faktum bortom personernas egen kon-
troll. En av låtarna, ”You Want It Darker”, ger också möjligen upphov till en hel 
del av den substans av kommentarer som går att knyta till ”det aktiva religösa 
överlämnandet”. De många kommentarer där orden ”Im ready my lord” uppges, 
syftar sannolikt på en del av låttexten i fråga, där samma ord upprepas genomgå-
ende. Detta uttryck skulle kunna tolkas som att man överlämnar kontroll åt en 
högre stående makt.  
 

4.2.3 Tröst genom spiritualitet/närhet till gud 
 
Den nyckelfunktion i den religiösa copingprocessen vilken tydligast blir aktuali-
serad i relation till materialet, är den spirituella. Detta faktum aktualiserar det vi-
dare studerandet rörande relationen mellan sekularisering och individens nya kon-
taktytor med, och skapandet av, heligheten. Den större delen av det kodade 
materialet går att läsa som individens önskan att knyta an till en kraft som rör sig 
bortom individen och hennes värdsliga möjligheter. Många kommentarer kan lä-
sas som ett utryck för andlig förbindelse, där personerna upplever någon sorts 
relation till den transcendentala kraften. Om vi utgår från två utav de mer specifi-
cerade aspekterna av denna funktion, de som berör ”sökandet efter spirituell tröst” 
samt den ”andliga förbindelsen” där individen upplever kontakt med en transcen-
dental kraft, finns en hel del kommentarer vars relevans träder fram. (Koenig, 
Pargament, Perez, 2000, 521) I det exemplifierade kommentarsunderlaget utskrivs 
Cohens musik bland annat som ”omrörande i själen” då den medför känslor från 
”det okända”. En annan beskriver musiken som ”direkt nedstigen från den andliga 
himlen”. En helt klart återkommande tema i det totala urvalet är just de vilka rela-
teras till döden. Många ger en hälsning till någon som gått bort, och någon antyder 
på att finna gudomlig tröst i Cohens musik då hen i skrivande stund förväntas gå 
bort i cancer. Sökandet efter tröst genom kontakt med det transcendenta, och ut-
trycket för musikens individuella ”spirituella stöd” träder fram klart tydligare än 
det meningsskapande där ”gud” utskrivs som den hjälpande faktorn. De kommen-
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tarer som nämner ”gud” eller ”god”, återfinns vanligen i form av lovprisningar 
och religiösa avgränsningar. Ett markerande av de religiösa gränserna utgör också 
just en av de specificerade aspekterna kring denna funktion i individens process 
av religiös coping. I resultatet återfinns till exempel en röst vilken tydligt avser 
skilja den ”västerländska tron” från de som uttalar ”Al Akhbar”.  
 
Lovprisningarna skulle också kunna tolkas som en förlängning av den ”religiösa 
reningen” där dessa uttryck möjligen går att läsa som en konsekvens av att upp-
leva musiklyssnandet och kommenterandet som en form av religiös aktivitet. 
Även den specificerade aspekten kring ”religiöst fokus” där individen deltar i re-
ligiösa aktiviteter för att ändra fokus från stressorer, skulle möjligen aktualiseras 
utifrån denna förståelse. (Koenig, Pargament, Perez, 2000, 521) 
 

4.2.4 Intimitet med andra 
 
Kommentarerna i materialet riktar sig till andra. Det ligger i kommenterandets 
natur. En stor del av materialet aktualiseras utifrån Pargaments framhävande av 
den sociala samvaron som en av fyra av religionens grundläggande funktioner i 
människans krishantering. (Pargament, 1997, 34-37) I sitt utarbetande av RCOPE, 
hänvisar Pargament m.fl. bland annat till Èmile Durkheim (1915) som hävdade en 
stor del av religiositeten som en social mekanism vilken fostrar social solidaritet 
och identitet. (Koenig, Pargament, Perez, 2000, 521) Många av användarna hänvi-
sar till en bestämd religiös tradition, vanligen kristendomen eller judendomen. 
Faktumet att så pass många kommentarer riktar personliga lidanden ut till offent-
ligheten, skulle möjligen kunna läsas som ett sökande efter stöd hos andra ”för-
samligsmedlemmar”. Det finns även kommentarer där författaren försöker bistå 
med spirituellt stöd till andra, där dessa till exempel uppmanar att träda in i Jesus 
ljus, eller förespråkar den läkande effekten i att ständigt repetera orden ”Im ready 
my Lord”. Den grundläggande viljan till kommenterande på denna sociala platt-
form, och frågan rörande varför så pass många användare trots allt riktar upplevda 
personliga trauman till offentligheten, återfinns tydligast i förklaringen rörande 
den identifierade religiösa funktionen av intimitet med andra.  

4.2.5 Livsförändring 
 
Det finns uppenbara svårigheter i att göra alltför stora anspråk i sitt uttolkande av 
kommentarerna som uttryck för att individen vänder sig till religionen för att finna 
en ny riktning i livet. Om de utvalda låtarna definieras som ett bärande av helig-
heten enligt Pergaments definition, går det att finna visst stöd att Cohens musik 
skulle kunna verka som en form av nyreligiös orientering i vilken individen också 
söker en ny typ av signifikans, då gamla meningsbärande system inte längre upp-
levs som relevanta. Visserligen finns det kommentarer vilka uttrycker att ”Cohens 
musik har fått mig att tro på Gud” eller ”att den räddade livet på mig”, men det är 
svårt att helt fastställa orden som tecken på livsförändring, då det tunna textun-
derlaget inte ger information om vad som föranlett individernas uttryck. Möjligen 
är de som uttrycker musiken som avgörande i deras meningsskapande redan reli-
giösa, och musiken förstärker deras redan etablerade orienteringssystem.  
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4. 3 Slutsatser 
 I sitt utvecklande av det teoribaserade mätinstrumentet, RCOPE, fastställde Ken-
neth I. Pargament m.fl fem stycken av religionens nyckelfunktioner i människans 
krishantering. Dessa identifierades som Mening, Kontroll, Tröst genom spirituali-
tet/Närhet till Gud, Intimitet med andra, samt Livsförändring. Genom mina ana-
lysfrågor försökte jag ta reda på hur materialet kan förstås genom var och en utav 
dessa nyckelfunktioner. Av dessa religiösa nyckelfunktioner i människans kris-
hantering var det främst två utav dessa vars relevans framträdde med störst klar-
het. Dessa funktioner var Tröst genom Spiritualitet/Närhet till Gud samt Intimitet 
med andra. Det visade sig vara problematiskt att bestämt urskilja materialet an-
tingen som individens sökande efter Mening eller dennes sökande efter Kontroll. 
Kommentarsunderlaget, vilket vanligen inte bestod av mer än en till två meningar 
per kommentar, gav snarare upphov till mer generella tolkningar, vilka vanligen 
gick att fokusera till fler än en bestämd funktion. Det visade sig att en stor del av 
kommentarsunderlaget kunde förstås som religiös coping genom funktionen av 
Spiritualitet/Närhet till Gud där en stor del av dess terminologi kunde relateras till 
”det transcendenta”, där individen uttryckte att Cohens musik gav upphov till nå-
gon form av andlig förbindelse. Rörande nyckelfunktionen Intimitet med andra 
tyder kommentarsunderlaget på att personer både söker stöd hos andra, och själva 
försöker bistå med spirituellt stöd.  
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Kapitel 5 Diskussion 

5.1 Teoretisk reflektion  
 

Det problematiska i att applicera det teoribaserade mätinstrumentet RCOPE på ett 
urval av relativt fåordiga youtubekommentarer, var just att finna en tydlig kopp-
ling mellan urvalet och respektive teoretisk funktion i människans krishantering. 
Förvisso var inte intentionen med frågeställningen att påvisa att varje del av 
RCOPE aktualiseras i materialet, utan avsikten var just att genom detta instrument 
undersöka det mer generella uttrycket av religion och heligheten som resurs i 
människans krishantering. Trots att Pargament antyder att RCOPE utvecklades 
just för att kunna mäta ”myriaden av manifestationer” för religiös coping, och 
detta just för att integrera mångfalden av dess spirituella uttryck, fokuserar ändå 
många av de mer specificerade funktionerna under respektive nyckelfunktion, på 
just aningen traditionella former av det religiösa uttrycket. (Burdzy, Feuille, Par-
gament, 2011, 54) För att kunna finna en adekvat relation mellan materialet och 
den teoretiska definitionen av religiös coping som t.ex ”Intimitet med andra” 
krävs det att kommentarsfältet förutsätts som en form av ”kyrkorum”. Detta för att 
RCOPE i fråga av terminologi framlägger intimiteten som ett fenomen mellan 
”prästerskapet och församlingsmedlemmarna”. Faktumet att de specificerade co-
ping-metoderna under respektive nyckelfunktion ofta relaterade till begreppet 
”gud”, gjorde att den mer ”spirituellt orienterade funktionen” var den som enklast 
fann fog i materialet. För att en hel del av resultatet ska läsas som religiös coping, 
och inte bara generell coping, måste likt vad tidigare nämnts, studien också läsas 
utifrån förutsättningen att alla kommentarer i någon mån relaterar till ”helighet-
en”, genom sin direkta anslutning till Cohens musik och textinnehåll, vilket enligt 
Pargaments definitioner fungerar som en bärare utav denna. I fråga av teori, hade 
denna typ av studie fördelaktligen, i mån av utrymme, förutsatts av en tvärveten-
skaplig karaktär, där det både avses utrymme för sociologiska och psykologiska 
aspekter av människans sökande efter heligheten som mental resurs, inom en mer 
modern, sekulär social plattform.  
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5.2 Metodisk reflektion  
 

Jag har samlat in mitt material genom att vara en netnografisk observatör, där min 
metod också har präglats av kommentars/textanalys. Den interna validiteten 
skulle ur vissa perspektiv kunna uppfattas som låg, då de kartläggningsmetoder 
jag använt för att kunna svara på mina frågeställningar, inte återfinns som de 
”mest kännetecknande” för den netnografiska arbetsmetoden, det vill säga den 
internetbaserade interaktiva kommunikationen. (Berg, 2015, 21) Målet med min 
forskning är uttryckligen inte att analysera de sociala elementen i interaktionen i 
sig, utan att studera relationen mellan användargenererat textinnehåll till ett indi-
viduellt psykologiskt behov. Förvisso, är forskningsfältet jag angripit tämligen 
flyktigt till sin karaktär, och Berg (2015) beskriver att vi i forskning på internet 
har att göra med ett fenomen som ”på en och samma gång aktualiserar frågor som 
kan hänföras till sociologi, psykologi, geografi, kulturstudier, datavetenskap och 
en lång rad andra ämnesområden…” (Berg, 2015, 52) I beskrivningen av den net-
nografiska metoden nämns det att forskaren företrädelsevis deltar i fältet som äm-
nas undersökas, men att denna även inkluderar en mer observerande utgångspunkt 
i form av textanalys. (Berg, 2018, 153) För att ha kunnat göra mer rika beskriv-
ningar rörande materialets och teorins relation, hade jag med fördel bedrivit denna 
vanligare form av netnografisk forskning – den deltagande - där de uppgiftsläm-
nande användarna kontaktas för att få komplettera den relativt fåordiga historia, 
vilken de strukturella ramarna för kommunikation på Youtube mer eller mindre 
förutsätter. Forskarens deltagande i det netnografiska fältarbetet skulle ur vissa 
perspektiv kunna förstås som en förutsättning för att kunna bringa klarhet i de 
kvaliteter som syns i materialet, för att sedan också kunna bistå med en träffande 
argumentation. Detta faktum tangerar även de forskningsetiska principerna. Ge-
nom att genomföra en netografisk textanalys på ett väldigt koncentrerat innehåll, 
endast genom observation, är det inte säkert att tolkningen blir träffande utifrån 
textförfattarens egen intention. Studiens externa validitet, alltså frågan rörande 
huruvida mitt resultat är överförbart till andra sammanhang än det jag själv stude-
rat, bedöms rimligen i förhållande till andra kommentarsfält på Youtube vilka 
också anknyter till ett videoinnehåll relaterbart till det heliga. Här är mina förmo-
danden att forskaren, likt mig själv, hade stött på ett varierat underlag där vissa 
aspekter skulle kunna förstås som religiös coping utifrån Pargaments teoretiska 
definitioner. I fråga av studiens repeterbarhet är det också rimligt att förutsätta att 
olika forskare fäster sig vid olika aspekter av ett och samma material, beroende på 
förkunskaper, forskningsrelation till materialet, och teoretiskt angrepp. Om en 
forskare skulle skåda Cohens kommentarsfält utifrån en teori med botten i det 
religionspsykologiska fältet är min bedömning av studiens repeterbarhet som täm-
ligen god. Däremot, om forskaren vill göra anspråk på att säga något om alla de 
andra fenomenologiska aspekter vilka kan ha botten i den netnografiska forsk-
ningen, det vill säga t.ex geografi, kulturstudier eller datavetenskap, är det möjligt 
att materialet hade återfunnits och ordnats på ett annat sätt.  
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5.3 Empirisk reflektion  
 
Resultatet som presenterats går till vis del att relatera till den tidigare forskning 
som redogjorts för. Eftersom den netnografiska arbetsmetoden jag använt mig av, 
fortfarande är relativt ovanlig inom den akademiska diciplinen, visade det sig 
vara svårt att finna tidigare forskning vilken kan relateras i fråga av både teori, 
metodologi, och urval. Artikeln Coping With Loss: Mapping Digital Rituals for 
the Expression of Grief av Fiorenza Gamba är den tidigare genomförda forskning 
vilken jag skulle uttrycka som närmast liggande min egen, även om denna endast 
fokuserar på att tydliggöra hur människans bearbetande av sorg kan se ut på soci-
ala medier, och inte på hur denna kan läsas som ett uttryck för religiös orientering 
eller inte. Gamba uppmärksammar, likt mitt eget resultat, de digitala kondolean-
serna, där människor delar sina tankar kring traumatiska händelser på sociala me-
dier, bland annat på Youtube. (Gamba, 2018, 81) En studie som tar tydligare av-
stamp i relationen mellan religionen, musiken och människans krishantering, är 
Musik är mycket mer än bara musik av Alf Gabrielsson. Här uppmärksammar han 
fem identifierade teman vilka utkristalliserade sig i samtal med de respondenter 
som relaterat musikupplevelser till en religiös karaktäristik. (Gabrielsson, 2008, 
468) Dessa teman har enligt mig en tydlig koppling till många delar av mitt eget 
applicerade mätinstrument – RCOPE. Musiken uppges nämligen ha gett upphov 
till känslor av frid och en speciell kristen gemenskap, eller en sorts kontakt med 
det transcendenta. Detta går att läsa i enlighet med mina egna resultat, där de två 
mest framträdande religiösa nyckelfunktionerna i människans krishantering, i 
förhållande till kommentarerna, visade sig vara just intimitet med andra och tröst 
genom en spirituell transcendent upplevelse. (Gabrielsson, 2008, 470-471) Även 
Jennifer Fiore, lyfter genom sin forskning musiken som signifikant i individens 
stressreducering. (Fiore, 2018, 402)  
 
I mitt reflekterande rörande huruvida mina uppgiftslämnare ska behandlas som 
vanliga ”respondenter” eller ej, aktualiseras artikeln Social media Implications for 
everyday life, författad av Jansson m.fl. Här skrivs det bland annat om att digital 
media blivit en naturlig del av vardagslivet, och att vi inte längre helt kan skilja 
mellan livet ”online” och ”offline”. (Jansson, Lövheim, Paasonen, Sumiala, 2013, 
26) Denna ståndpunkt sätter fingret på just den svårighet forskaren idag finner i 
att definiera det netnografiska fältet. Jag valde att göra en skillnad i begripliggö-
randet av uppgiftslämnare, beroende på om dessa verkar offline, eller online, i 
avseende av forskningsetiska avväganden, men kommentarerna online är självfal-
let beroende av livet offline, och vise verca, annars hade studien varit irrelevant. 
Artikeln berör bland annat sociala medier som plattform för kollektiv samman-
slutning vid existentiella kriser, och professorn André Jansson går så långt som 
att påstå att social media bidrar till att fylla det tomrum den religiösa traditionen 
tidigare bistod. Denna mening speglar min egen initiala vilja med att analysera 
just youtubekommentarer, och hur behovet av helighet skulle kunna tänkas syn-
liggöras på just en social digital plattform som Youtube. (Jansson, Lövheim, Paa-
sonen, Sumiala, 2013, 34) 
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5.4 Studiens bidrag och avslutande reflektioner 
 
Genom den genomförda studien har jag funderat på möjligheterna att mer tydligt 
synliggöra uttryck för religiös coping i kommentarsfälten på Youtube. De struktu-
rella förutsättningarna för kommunikation på just detta sociala medie, fordrar i 
dagsläget ett relativt snävt textunderlag. För att kunna göra större anspråk utifrån 
vald problemställning, krävs nog ändå någon form av deltagande netnografi, där 
användarna också kontaktas för att komplettera sina offentliga kommentarer. Stu-
dien kan trots dessa förutsättningar kunna tänkas ses som en språngbräda för vi-
dare, mer tvärvetenskapligt förankrad, forskning rörande uppmärksammandet av 
människans behov av religionen och heligheten inom mer digitala, sociala, seku-
lära kontexter.  
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att utifrån ett religionspsykologiskt perspektiv analysera 
kommentarsfält på den sociala videoplattformen Youtube. Detta för att undersöka 
hur människans behov av religion i bearbetandet av existentiella kriser kan tänkas 
synliggöras på mer moderna, sekulära plattformar. I denna undersökning använ-
des därför en observationsbaserad netnografisk arbetsmetod, vilken både bar drag 
av struktur- och nätverksanalys, och textanalys. Uppsatsen avgränsades till fem av 
Leonard Cohens musikvideos, vilka valdes i relation till faktumet att textinnehål-
let ofta bär en religiös symbolik. För att kunna utreda huruvida kommentarerna 
kunde förstås som religiös coping eller inte, användes det teoribaserade mätin-
strumentet RCOPE. Detta instrument kategoriserar religionens fem primära funkt-
ioner i människans krishantering. Dessa funktioner identifieras som individens 
sökande efter: ”Mening”, ”Kontroll”, ”Tröst genom Spiritualitet/Närhet till Gud”, 
”Intimitet med Andra” samt ”Livsförändring”. Studiens frågeställning var: Hur 
kan de kommentarer vilka återfinns under Leonard Cohens musik på videoplatt-
formen ”Youtube” förstås som religiös coping utifrån mätinstrumentet RCOPE 
och de fem religiösa nyckelfunktionerna i människans krishantering? Det insam-
lade materialet kom att bestå av 190 kommentarer, vilka samlades in utifrån de två 
kriterierna av ”människans sökande efter signifikans”, eller ”en religiös termino-
logi”. Detta för att enklare knyta an kommentarerna till Pargaments religionsdefi-
nition, vilken utgjordes i skärpunkten mellan just signifikansen och heligheten. Ur 
det totala kommentarsstoftet utkristalliserades fyra teman. Dessa identifierades 
som: ”Coping och Döden”, ”Coping och Helandet”, ”Coping och Andligheten” 
”Coping och Religionen”. Var och en av dessa teman exemplifierades i resultatde-
len. Slutresultatet av analysen visade att det var svårt att knyta en kommentar till 
endast en av de religiösa nyckelfunktionerna, då dessa vanligen uppträdde med 
någon form av multifunktionalitet. Trots detta faktum framträdde två av dessa 
funktioner som mest relevanta i relation till urvalet. Kommentarsunderlaget visade 
sig ha tydligast koppling till de religiösa funktionerna av ”Spiritualitet/Närhet till 
Gud” samt ”Intimitet med andra”. Detta för att kommentarerna ofta var upp-
byggda med en terminologi som relaterade till ”det transcendenta”, där detta tran-
scendenta uppträdde som något tröstgivande, eller i form av virtuella kondolean-
ser, samt att kommentarerna ofta publicerades med syftet att få stöd hos andra, 
eller att själv bistå med existentiellt stöd.   
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Bilaga 1 – Låttexterna  
 
Leonard Cohen – Hallelujah (1984)  
 
Now, I've heard there was a secret chord 
That David played, and it pleased the Lord 
But you don't really care for music, do you? 
It goes like this, the fourth, the fifth 
The minor fall, the major lift 
The baffled king composing Hallelujah 
Hallelujah 
Hallelujah 
Hallelujah 
Hallelujah 
Your faith was strong but you needed proof 
You saw her bathing on the roof 
Her beauty and the moonlight overthrew ya 
She tied you to a kitchen chair 
She broke your throne, and she cut your hair 
And from your lips she drew the Hallelujah 
Hallelujah 
Hallelujah 
Hallelujah 
Hallelujah 
You say I took the name in vain 
I don't even know the name 
But if I did, well really, what's it to you? 
There's a blaze of light in every word 
It doesn't matter which you heard 
The holy or the broken Hallelujah 
Hallelujah 
Hallelujah 
Hallelujah 
Hallelujah 
I did my best, it wasn't much 
I couldn't feel, so I tried to touch 
I've told the truth, I didn't come to fool you 
And even though it all went wrong 
I'll stand before the Lord of Song 
With nothing on my tongue but Hallelujah 
 
Leonard Cohen – Suzanne (1967)  
 
Suzanne takes you down to her place near the river 
You can hear the boats go by, you can spend the night forever 
And you know that she's half-crazy but that's why you want to be there 
And she feeds you tea and oranges that come all the way from China 
And just when you mean to tell her that you have no love to give her 
Then he gets you on her wavelength 
And she lets the river answer that you've always been her lover 
And you want to travel with her, and you want to travel blind 
And you know that she will trust you 
For you've touched her perfect body with your mind 
And Jesus was a sailor when he walked upon the water 
And he spent a long time watching from his lonely wooden tower 
And when he knew for certain only drowning men could see him 
He said all men will be sailors then until the sea shall free them 
But he himself was broken, long before the sky would open 
Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone 
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And you want to travel with him, and you want to travel blind 
And you think you maybe you'll trust him 
For he's touched your perfect body with her mind 
Now, Suzanne takes your hand and she leads you to the river 
She's wearing rags and feathers from Salvation Army counters 
And the sun pours down like honey on our lady of the harbor 
And she shows you where to look among the garbage and the flowers 
There are heroes in the seaweed, there are children in the morning 
They are leaning out for love and they wil lean that way forever 
While Suzanne holds her mirror 
And you want to travel with her, and you want to travel blind 
And you know that you can trust her 
For she's touched your perfect body with her mind 
 
Leonard Cohen – You Want It Darker (2016)  
 
If you are the dealer, I'm out of the game 
If you are the healer, it means I'm broken and lame 
If thine is the glory then mine must be the shame 
You want it darker 
We kill the flame 
Magnified, sanctified, be thy holy name 
Vilified, crucified, in the human frame 
A million candles burning for the help that never came 
You want it darker 
Hineni, hineni 
I'm ready, my lord 
There's a lover in the story 
But the story's still the same 
There's a lullaby for suffering 
And a paradox to blame 
But it's written in the scriptures 
And it's not some idle claim 
You want it darker 
We kill the flame 
They're lining up the prisoners 
And the guards are taking aim 
I struggled with some demons 
They were middle class and tame 
I didn't know I had permission to murder and to maim 
You want it darker 
Hineni, hineni 
I'm ready, my lord 
Magnified, sanctified, be thy holy name 
Vilified, crucified, in the human frame 
A million candles burning for the love that never came 
You want it darker 
We kill the flame 
If you are the dealer, let me out of the game 
If you are the healer, I'm broken and lame 
If thine is the glory, mine must be the shame 
You want it darker 
Hineni, hineni 
Hineni, hineni 
I'm ready, my lord 
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Leonard Cohen – Happens to the Heart (2019)  
 
I was always working steady 
But I never called it art 
I got my shit together 
Meeting Christ and reading Marx 
It failed, my little fire 
But it spread the dying spark 
Go tell the young messiah 
What happens to the heart 
There's a mist of summer kisses 
Where I tried to double-park 
The rivalry was vicious 
The women were in charge 
It was nothing, it was business 
But it left an ugly mark 
I've come here to revisit 
What happens to the heart 
I was selling holy trinkets 
I was dressing kind of sharp 
Had a pussy in the kitchen 
And a panther in the yard 
In the prison of the gifted 
I was friendly with the guards 
So I never had to witness 
What happens to the heart 
I should have seen it coming 
After all, I knew the chart 
Just to look at her was trouble 
It was trouble from the start 
Sure, we played a stunning couple 
But I never liked the part 
It ain't pretty, it ain't subtle 
What happens to the heart 
Now the angel's got a fiddle 
The devil's got a harp 
Every soul is like a minnow 
Every mind is like a shark 
Me, I've broken every window 
But the house, the house is dark 
I care, but very little 
What happens to the heart 
Then I studied with this beggar 
He was filthy, he was scarred 
By the claws of many women 
He had failed to disregard 
No fable here, no lesson 
No singing meadowlark 
Just a filthy beggar guessing 
What happens to the heart 
I was always working steady 
But I never called it art 
It was just some old convention 
Like the horse before the cart 
I had no trouble betting 
On the flood, against the ark 
You see, I knew about the ending 
What happens to the heart 
I was handy with a rifle 
My father's .303 
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I fought for something final 
Not the right to disagree 
 
 
Listen to the Hummingbird (2019)  
 
Listen to the hummingbird 
Whose wings you cannot see 
Listen to the hummingbird 
Don't listen to me 
Listen to the butterfly 
Whose days but number three 
Listen to the butterfly 
Don't listen to me 
Listen to the mind of God 
Which doesn't need to be 
Listen to the mind of God 
Don't listen to me 
Listen to the hummingbird 
Whose wings you cannot see 
Listen to the hummingbird 
Don't listen to me 
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Bilaga 2 – Kodningsschema 
 
Totalt urval: 190 kommentarer  
 
Existentiella kriser/Religiös Coping                    Helighetens Terminologi  
 

                                
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Arbetsmodell:  
1. Hur kan kommentarerna 
läsas som religiös coping 
utifrån funktionen av me-
ningsskapande?  
2. Hur kan kommentarerna 
läsas som religiös coping 
utifrån funktionen av sö-
kande efter kontroll?  
3. Hur kan kommentarerna 
läsas som religiös coping 
utifrån funktionen av tröst 
genom Spiritualitet/Närhet 
till Gud? 
4. Hur kan kommentarerna 
läsas som religiös coping 
utifrån funktionen av inti-
mitet med andra?  
5. Hur kan kommentarerna 
läsas som religiös coping 
utifrån funktionen av livs-
förändring?  

            98 kommentarer 92 kommentarer 

Coping och Döden 
43 kommentarer 

Coping och Helandet 
55 kommentarer 
 

Coping och Andligheten 
36 kommentarer 

Coping och Religonen 
56 kommentarer  
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Bilaga  3 – AoIR:s Forskningsetiska riktlinjer  
 

• Hur definieras och begripliggörs forskningsprojektets kontext?  
• På vilka sätt blir åtkomst till denna kontext? (sammanhang, deltagare, 

data) möjlig?  
• Vem/vilka involveras i studien?  
• Vad är det huvudsakliga studieobjektet?  
• Hur lagras, hanteras och representeras data?  
• Hur studeras texter, personer och/eller data?  
• Hur presenteras resultat från projektet?  
• Vilka är projektets potentiella skaderisker?  
• Vilka är projektets potentiella fördelar?  
• På vilka sätt erkänns deltagarnas autonomi och lika värde?  
• Vilka särskilt viktiga frågor kan tänkas väckas i relation till minderåriga 

eller särskilt utsatta personer?  
 
 
(Markham & Buchanan, 2012, se Berg, 2015)  


