
 
 

 

 

 

 

 

 

KATARINAMÄSSAN -  
En kvalitativ studie som beskriver gemensamma faktorer som uttrycker Katarinamässans 

praxis i relation till Fredrik Modéus sex (6) kärnvärden. 
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Sammanfattning 

Sverige är idag ett mångreligiöst samhälle där pluralism är en självklarhet och svenskarna 

anses också vara världens mest sekulariserade folk (Thurfjell, 2015). Bland detta 

sekulariserade och individualiserade folk, minskar antalet gudstjänstbesök på 

huvudgudstjänsterna generellt över hela landet och allra mest i storstäderna. En av de 

församlingar där detta är ett undantag från trenden är Katarina församling i Stockholm och 

Katarinamässan (Svenska kyrkans statistikdatabas 1995-2015).  

 

Syftet med denna uppsats är att försöka få kännedom om hur sex (6) besökare av 

Katarinamässan, oberoende av varandra, upplever och uppfattar Katarinamässan samt hur 

deras uppfattningar förhåller sig till argumentationen som Fredrik Modéus framför i sin 

avhandling Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan – ett studium av gudstjänstgemenskapens 

identitet och ställning i Svenska kyrkan (Modéus, 2015). 

 

Metoden jag använt mig av är en kvalitativ undersökning och jag har genomfört intervjuer 

med sex (6) av varandra oberoende informanter mellan 17 och 62 år. Det empiriska 

materialet har jag sedan valt att analysera med utgångspunkt från Fredrik Modéus sex (6) 

kärnvärden (Modéus, 2015.)   

 

Resultatet av min undersökning och slutsatsen, är att det finns en samstämmighet och 

likriktning hos informanterna och att åtta (8) tydliga teman växte fram ur det empiriska 

materialet och utifrån det informanterna redogör för går delar av det empiriska materialet att 

identifiera i tre (3) av de sex (6) kärnvärden som Modéus redovisar.  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning   

Vi lever i ett mångreligiöst samhälle idag där pluralism är en självklarhet. Där kyrkan som 

institution har förlorat sin privilegierade position parallellt med att svenskarna anses vara 

världens mest sekulariserade folk (http://www.worldvaluessurvey.org). Det sägs också att 

svenskarna är ett avkristnat folk (Thurfjell, 2015 s.17). I Svenska kyrkan minskar antalet 

gudstjänstbesök, på huvudgudstjänsten, generellt över hela Sverige. Tittar man på statistiken 

över antal besök på huvudgudstjänst, i Stockholms innerstad, ser man att utvecklingen där ser 

likadan ut mellan merparten av församlingarna, ett stillastående eller ett minskande. Denna 

negativa trend har dock församlingar som inte följer den. En av innerstadsförsamlingarna som 

inte följer trenden är Katarina församling med kyrkorna Katarina kyrka och Allhelgonakyrkan 

och huvudgudstjänsten Katarinamässan (Svenska kyrkans statistikdatabas 1995-2015, 

Medlemsutveckling 2015-2016, per församling, pastorat, stift samt riket. Kyrkokansliet i 

Stockholm). Jag fann detta intressant och för att få en uppfattning  och kännedom om hur 

besökare av Katarinamässan, oberoende av varandra, upplever och uppfattar Katarinamässan, 

är det värdefullt att försöka ta reda på om det finns några gemensamma faktorer och teman 

och vilka de är. Vidare finner jag det relevant och intressant att undersöka om de sex (6) 

kärnvärden som Fredrik Modéus identifierar i sin avhandling (Modéus 2015), kommer till 

uttryck i de eventuella gemensamma faktorer och teman som kommer ur det empiriska 

materialet. För att underlätta och ge en tydligare bild av Katarina församling, Katarinamässan 

och Allhelgonamässan som informanterna hänvisar till i det redovisade empiriska materialet, 

följer här en genomgående beskrivning av de tre nämnda. 

 

 

1.2 Katarina församling 

Katarina församling omfattar de mellersta delarna av Södermalm i Stockholm och tillhör 

Stockholms stift. I församlingen bor 74 265 personer varav 36 370 är medlemmar i Svenska 

kyrkan, det vill säga, kyrkotillhörigheten är 48,9 procent (Medlemsutveckling 2015-2016).  

Församlingen har de senaste åren genomgått en föryngring. Drygt 60 procent är under 45 år.  

I församlingen finns två kyrkor, Katarina kyrka och Allhelgonakyrkan 

(http://www.svenskakyrkan.se/katarina). 
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Kyrkoherde i Katarina församling är sedan 2009 Olle Carlsson som har varit präst i nära 30 

år, och det var också han som tog initiativ till Katarinamässan. I församlingen arbetar förutom 

kyrkoherden även sex präster, en studentpräst, två diakoner, en lokalvårdare, en barn- och 

ungdomsledare, två församlingspedagoger, en kansliassistent, en personalchef,  

en kyrkoskrivare, en kyrkokamrer, en kommunikatör, en kulturadministratör, sex musiker, två 

musiker/körledare, en fastighetsskötare, en administrativ chef, en administratör, tre 

kyrkväktare, en vaktmästare, en trädgårdsmästare och en teknisk chef. Församlingen vill med 

sina olika uttryckssätt vara en öppen, levande och välkomnande kyrka och mötesplats. Det 

som kännetecknar Katarina församling, enligt deras hemsida, ska vara professionalitet, 

tydlighet, att inte svika och att visa respekt och församlingens vision är följande;  

 
Katarina församling ska vara en angelägen och öppen mötesplats för förnyelse av gudstjänst, undervisning och 
organiserad medkänsla. (http://www.svenskakyrkan.se/katarina).  

 

Utöver detta har församling ett brett spektra av aktiviteter. Några exempel är kurser i kristen 

tro, bibelstudium, samtal i teologisk fördjupning, öppen scen, körverksamhet med mera. 

Så här beskrivs gudstjänsten på församlingens hemsida;  

 
Gudstjänsten är navet i vår församlings verksamhet, där vi får möta vårt djupaste behov av mening, 
delaktighet och helande. Målet med varje gudstjänst är att skapa ett rum och en atmosfär som hjälper oss att 
öppna våra sinnen för Guds kärlek och fördjupa vår kontakt med Gud. Detta försöker vi åstadkomma genom 
att låta bönen, evangeliet om Jesus och den personliga berättelsen genomsyra gudstjänsten 
(http://www.svenskakyrkan.se/katarina). 
 

 

Katarina församling betonar även att musiken har en viktig funktion till att förklara det 

oförklarliga vilket gör att musiken ses som ett viktigt komplement till det talade ordet. Man 

beskriver även att gudstjänsten tillhör alla som är intresserade av Gud. Och att det ligger i 

församlingens ansvar att öppna och tillgängliggöra kyrkan som gemenskap och mötesplats för 

andligt sökande människor. Katarina församling ser också gudstjänsten som sitt främsta 

missionsfält (http://www.svenskakyrkan.se/katarina). 

 

 

1.3 Katarinamässan 

Katarinamässan, som har sin bakgrund i Allhelgonamässan, firades för första gången i 

Katarina kyrka, i Katarina församling i Stockholm den 22 januari 2012. Sedan dess har 

mässan firats regelbundet på söndagar klockan 11.00, som huvudgudstjänst. Söndagsskola 

finns för alla åldrar och efter mässan serveras brunch i församlingshuset på Högbergsgatan 
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15A. I snitt har man mellan 200 och 300 besökare per gång i huvudgudstjänsten 

Katarinamässan. Katarina församling har fått godkännande av Stockholms stift att göra vissa 

ändringar i gudstjänstens utformande. Bland annat så har man valt att ta bort trosbekännelsen 

i läst form. Den har ersatts av psalm 219 Jag skulle vilja våga tro. Mässan präglas också av att 

många volontärer deltar i mässan och har olika uppgifter som att hälsa välkommen, dela ut 

psalmböcker, läsa texter med mera. Katarinamässans nyckelfråga är kommunikation och att 

varje moment bygger på kontakt med besökaren. Alla ska snabbt bli delaktiga i det som sker i 

rummet och känna igen sig. Man har därför skalat av och förenklat liturgin. Man har inga 

svårsjungna psalmer, ingen innantilläsning och inga agendor. Allt detta har gjorts som 

medvetna val för att förenkla och göra det mer tillgängligt. Oftast avstår man från andra delar 

av traditionell liturgi och andra mer högtidliga inslag (http://www.svenskakyrkan.se/katarina). 

 

Här nedan följer två tabeller över Katarinamässans ordning samt över högmässoordningen 

enligt Svenska kyrkans handbok, den svenska kyrkohandboken. Tabellen till vänster 

illustrerar att Katarinamässan har en mer förenklad och avskalad karaktär. 

 
Katarinamässan     Högmässoordning enligt handboken 

Klockringning    Klockringning 

Välkomnande, inledning med delning  Psalm 

Psalm 681, Herre hör min bön, växelsång  Beredelseord eller inledningsord 

Textläsning, en av kyrkoårets angivna texter  Syndabekännelse och bön om förlåtelse 

Predikan    Förlåtelsen 

Trospsalm, Psalm 291, Jag skulle vilja våga tro  Tackbön 

Kyrkans allmänna förbön   Introitus 

Tacksägelse, ljuständning och klockringning  Kyrie/Herre förbarma dig 

Psalm, sång, musik   Lovsången Gloria och Laudamus 

Beredelseord    Dagens bön/Collecta 

Överlåtelse och förlåtelseord   Textläsning GT och Epistel 

Instiftelseord    Gradualpsalm 

Herrens bön, Fader vår   Textläsning Evangeliet 

Brödsbrytelsen    Predikan 

Välkomnandet    Trosbekännelse/Credo 

Fridshälsning    Meddelande, kyrkans förbön 

Utdelandet    Tillredelse, Offertoriepsalm 

Tackbön    Lovsägelsen 

Tystnad    Nattvardsbönen 

Sång, musik    Herrens bön 
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Pålysningar    Brödsbrytelsen/Fractio 

Välsignelsen    Herrens frid/fridshälsningen 

Psalm    O Guds lamm/ Agnus Dei 

Brunch    Kommunionen 

	 	 	 	 Tackbön 

    Lovprisningen/ Benedicamus 

    Välsignelsen 

    Slutpsalm 

    Postludium 

    Sändningsord 

     

Källa (Carlsson, Gustafsson och Carlsson, 2015). Källa (Den svenska kyrkohandboken, 2010). 

 

 

1.4 Allhelgonamässan 

Allhelgonamässan, som inte är en huvudgudstjänst, har sitt ursprung i en liten bönegrupp som 

kyrkoherden Olle Carlsson initierade med några vänner i Stockholm hösten 1995 (Carlsson, 

2009 s.195) och som 1997 flyttade in och startade Allhelgonamässan i Allhelgonakyrkan. 

Allhelgonakyrkan är en liten träkyrka som ligger i Helgalunden vid Skanstull på Södermalm. 

Bönegruppen utvecklades till en samtalsgrupp som hade behov av en kyrklig rit som gruppen 

kände igen sig i. Responsen från andra personer som hade ett djupt behov efter andlig rituell 

gemenskap blev enormt stor och idag firas Allhelgonamässan varje söndag kl 18.00 och har 

mellan 200 och 400 besökare på varje mässa (http://www.svenskakyrkan.se/katarina).  

 

 

2. Syfte och metod 

 

2.1 Problemställning och syfte 

Uppsatsens syfte är att få kännedom om hur de sex (6) besökare av Katarinamässan, som jag 

intervjuat, oberoende av varandra, upplever och uppfattar Katarinamässan samt hur deras 

uppfattningar förhåller sig till den argumentation, som framförs av Fredrik Modéus i hans 

avhandling Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan – ett studium av gudstjänstgemenskapens 

identitet och ställning i Svenska kyrkan (Modéus, 2015). Jag vill undersöka om det 

informanterna beskriver och uttrycker, går att identifiera i de sex (6) kärnvärden som Modéus 

redovisar i sin avhandling. 
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Följande frågor ställer jag till materialet; 

1. Vilka gemensamma faktorer och teman uttrycks och utmynnar hos de sex (6) 

informanterna som uttrycker Katarinamässans praxis?  

2. Kommer de sex (6) kärnvärden som Fredrik Modéus identifierar i sin doktors-

avhandling till uttryck i de teman som är resultatet av intervjuerna jag genomför?  

 

 

2.2 Metod  

Som underlag till uppsatsen har jag genomfört en kvalitativ undersökning och genomfört 

intervjuer med sex (6) av varandra oberoende informanter mellan 17 och 62 år. Jag har gjort 

en explorativ studie där jag genom att bearbeta intervjuerna har försökt få reda på hur dessa 

av varandra oberoende sex (6) informanter upplever Katarinamässan. Jag fick kontakt med 

informanterna dels genom kontakter i Svenska kyrkan och dels genom att jag stod vid 

Katarina kyrkas utgång efter Katarinamässan och frågade gudstjänstbesökare om de skulle 

kunna tänka sig att bli intervjuade. Urvalskriterierna var; 

1) spridda åldrar samt att informanterna var 2) regelbundna besökare, det vill säga, gick i 

Katarinamässan regelbundet. Alla informanter besökte vid intervjutillfället Katarinamässan på 

regelbunden basis. Regelbundenheten kunde dock variera något, men varje informant besökte 

Katarinamässan minst två gånger per månad per informant.  

 

Som intervjumetod har jag använt mig av personliga djupintervjuer. Intervjuerna spelades in 

och har sedan transkriberats av författaren. Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale & 

Brinkman 2014) har i arbetet med intervjuerna varit en utgångspunkt. 

Informanterna besvarade nio (9) frågor som finns bifogade denna uppsats, se bilaga ett (1). 

Frågorna rörde Katarinamässan och informanternas relation till den. Varför man väljer att gå i 

Katarinamässan och vad som skiljer den från andra huvudgudstjänster. Även frågan om 

informanterna skulle vilja att något var på ett annat sätt i Katarinamässan ville jag belysa. Olle 

Carlssons betydelse nu och framöver var också något som informanterna fick svara på. 

 

Samtliga intervjusvar finns i sin helhet transkriberade hos författaren.  

 

I intervjumaterialet tolkar jag att det utkristalliserats åtta (8) tydliga teman som belyser hur 

informanterna upplever Katarinamässan. Dessa teman är: 
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• Tilltalet/språket 

• Formen/ordningen 

• Delaktigheten/praktiska uppgifter 

• Gemenskapen och tryggheten 

• Att bli sedd/att känna sig sedd 

• Livskriser 

• Musiken 

• Allhelgonamässans betydelse och Olle Carlssons betydelse 

 

För att få en tydlig bild av informanternas kännedom om Katarinamässan ges här kort 

bakgrundsfakta. Av informanterna som jag intervjuade kände fem (5) av sex (6) till 

Katarinamässan innan de besökte den första gången. Hälften av informanterna kände till den 

genom att de tidigare besökt eller hört talas om Allhelgonamässan, se fakta om 

Allhelgonamässan på sid sex (6). Två (2) av sex (6) informanter hade innan första besöket 

hört talas om Katarinamässan genom vänner eller familj. En (1) informant gick dit för att hen 

bor nära Katarina kyrka och ville gå på gudstjänst. 

 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Mitt empiriska material kommer primärt att jämföras med de sex (6) kärnvärden som 

identifieras i Fredrik Modéus avhandling där han undersöker gudstjänstgemenskapens 

teoretiska identitet och praktiska ställning i Svenska kyrkan, med fokus på 

gemenskapstematiken (Modeus, 2015). I avhandlingen definierar Modéus gemenskap som 

deltagandet i ett meningsskapande relationellt sammanhang (Modéus, 2015). Uppsatsen har i 

den meningen en teoriprövande ansats.  

 

Kärnvärdena är: 

• Grunden är det som räcks 

• En inklusiv ambition 

• Ett konkret gensvar i gudstjänsten 

• Respekten för valet 

• Synlig kyrka i den skapade världen 

• Otydlighet vid gränsen 
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Med dessa kärnvärden vill Modéus visa på det som enligt honom är utmärkande när det gäller 

sättet att tala om kyrkan i en svensk, luthersk folklig tradition och menar vidare sådant som 

behöver tas hänsyn till då gudstjänstgemenskapens identitet ska tydliggöras (Modéus, 2015).  

Begreppet/ordet ecklesiologi är återkommande hos Modéus och översättas i uppsatsen som 

studium av kyrkan eller läran om kyrkan.   

 

 

2.4 Tidigare forskning och relevant material 

I min uppsats använder jag mig primärt av Fredrik Modéus doktorsavhandling 

Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan – ett studium av gudstjänstgemenskapens identitet och 

ställning i Svenska kyrkan (2015). I sin avhandling undersöker Modéus 

gudstjänstgemenskapens teoretiska identitet och praktiska ställning i Svenska kyrkan, med 

särskilt fokus på gemenskapstematiken. Modéus definierar gudstjänstgemenskapen:  

 
Som ett antal människor som genom att synligt fira gudstjänst tillsammans deltar i ett meningsskapande 
relationellt sammanhang (Modéus, 2015 s.18). 
 
 

Modéus ställer frågan vad det egentligen är som är en gudstjänstgemenskap. Han ställer fyra 

(4) frågor kring gudstjänstgemenskapen och den första är vilken ställning 

gudstjänstgemenskapen har i Svenska kyrkan samt på vilka villkor den existerar i ett 

senmodernt samhälle. Han belyser även hur vi förstår olika gudstjänstgemenskaper ur ett 

sociologiskt perspektiv. Modéus andra frågeställning är vilken position 

gudstjänstgemenskapen under 1900-talet och 2000-talet, har haft och har i svensk 

ecklesiologi. Den tredje frågan Modéus ställer är hur vi teologiskt kan förstå 

gudstjänstgemenskapen samt vilka ecklesiologiska kärnvärden som behöver tydliggöras när vi 

talar om gudstjänstgemenskapens identitet. Den fjärde och sista frågan handlar om vilken 

teoretisk identitet och praktisk ställning som gudstjänstgemenskap skulle kunna ha i Svenska 

kyrkan (Modéus, 2015 s. 27, 473). Utifrån detta resonemang formulerar Modéus sex (6) 

kärnvärden och i min uppsats undersöker jag om de sex (6) kärnvärden han identifierar 

kommer till uttryck i de intervjuer jag gör med gudstjänstbesökare som besöker 

Katarinamässan i Katarina församling.   

 

Kompletterande material som jag refererar till när jag tittar på psykologiska faktorer som jag 

stöter på i min uppsats är Den religiösa människan (1999) av Antoon Geels och Owe 
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Wikström. I Mitt himla liv (2009), berättar Olle Carlsson, en av grundarna till 

Katarinamässan, om den långa vägen från sitt missbruk till en rikare tro och om 

Allhelgonamässans tillkomst. Och i Kyrkan i livet. Livet i kyrkan (2015), ger en beskrivande 

bild av visionen bakom Katarinamässan samt hur den är utformad. För att titta på människans 

relation till Gud i kris refererar jag till Anton Geels Att möta Gud i Kaos. Religiösa visioner i 

dagens Sverige (1991). På sid 5-6 i min uppsats står bredvid varandra två jämförande tabeller 

som visar Katarinamässans ordning samt Svenska kyrkans högmässoordning. Som underlag 

till Svenska kyrkans högmässoordning har jag använt mig av Den svenska kyrkohandboken 

(2010). World Values Survey som jag också refererar till inledningsvis, är ett 

samhällsvetenskapligt forskningsprojekt som syftar till att bland annat utforska religiösa 

aspekter inom olika kulturer världen över. Jag refererar även till boken De postkristna 

svenskarna och religion (2015), som bygger på intervjuer av Daniel Thurfjell. Thurfjell 

problematiserar svenskarnas tro och livsåskådningsfrågor i relation till kristendomen och den 

sekulariseringsprocess som pågår i Sverige. För att belysa vikten av predikan och tilltal 

refererar jag till Predikan växer fram (2010) skriven av Maria Ottensten och Tina Johansson. 

För att kunna ta del av antalet gudstjänstbesök i Stockholms innerstad har jag fått statistik från 

Svenska kyrkans statistikdatabaser, Stockholms stift. 

 

2.5 Etiska aspekter 

Innan intervjuerna ägde rum hade jag samtal per telefon med var och en av informanterna, där 

jag informerade om intervjuernas syfte samt att de skulle få vara anonyma. Jag har även tagit 

del av informationen om forskningsetiska principer och riktlinjer på Vetenskapsrådets 

hemsida (http://www.vr.se). När jag intervjuade informanterna informerade jag dem åter om 

deras anonymitet i det jag redovisar och berättar. Jag har också fått godkännande av samtliga 

informanter att under förutsättningen att de är anonyma, få använda allt det som framkommit 

under intervjuerna.  

 

3. Resultatredovisning  

I följande resultatredovisning redogör jag för det empiriska materialet och åtta (8) teman som 

jag tydligt uppfattade, växte fram, efter bearbetningen av intervjumaterialet. Dessa teman 

kommer huvudsakligen att jämföras med Fredrik Modéus sex (6) kärnvärden. Modéus sex (6) 

kärnvärden är en del av hans doktorsavhandling där han studerar gudstjänstgemenskapens 

identitet och ställning i Svenska kyrkan. Forskningsproblemet hos Modéus är vilken teoretisk 
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identitet och praktisk ställning en gudstjänstgemenskap har och skulle kunna ha i Svenska 

kyrkan och utifrån det identifierar han sex (6) kärnvärden, vilka är följande: 

 

Grunden är det som räcks 

Grunden är det som räcks, det första kärnvärdet, är enligt Modéus karaktäristiskt för svensk 

ecklesiologi. Att utgångspunkten tas i den erbjudna nåden, ordet som förkunnas, sakramenten 

som utdelas och syndernas förlåtelse till folket. Modéus kallar detta för den tysta 

utgångspunkten i svensk ecklesiologi, de som invänder reagerar på det som inte sägs, det vill 

säga att erbjudandet och mottagandet inte är ömsesidigt beroende (Modéus, 2015 s. 337). 

 

En inklusiv ambition 

Modéus menar att det som räcks vill hitta alla och att ecklesiologin därför ska handla om alla. 

En inklusiv ambition kännetecknas av viljan att innefatta alla vilket svensk ecklesiologi 

kännetecknas av. Dock menar Modéus att likheten, som finns trots olika teologiska tolkningar 

av kyrka-värld, när det gäller ambitionen att inkludera och göra rättvisa åt alla, ofta förbises 

(Modéus, 2015 s. 337). 

 

Ett konkret gensvar i gudstjänsten 

Enligt Modéus finns det i svensk ecklesiologi en låsning i motsättningen erbjuden och 

mottagen nåd. Låsningen har gjort det svårt att tala om människors gensvar i gudstjänst- 

gemenskapen och skapat en teologisk horror vacui, där tomrummet drar till sig 

ecklesiologiska subjekt utan teologisk motivering. För att göra det möjligt att tala 

ecklesiologiskt om det konkreta gensvaret behövs det enligt Modéus ett sätt att ge ord åt att 

vissa tillhör en gudstjänstgemenskap (Modéus, 2015 s. 337). 

 

Respekten för valet 

Med det fjärde kärnvärdet, respekten för valet, menar Modéus att svensk ecklesiologi behöver 

ta hänsyn till olikheten när det gäller människans gensvar. Han talar om att det finns en 

skillnad mellan vissa och alla då vissa vill leva nära ord och sakrament medan andra inte vill 

det. Utifrån det poängterar Modéus vikten av att varken världen eller gudstjänstgemenskapen 

töms på teologiskt innehåll (Modéus, 2015 s. 337). 
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Synlig kyrka i den skapade världen 

Ett sätt att säga att det finns likhet mellan alla och vissa är att beskriva 

gudstjänstgemenskapen i svensk ecklesiologi som en gemenskap av alldeles vanliga skapade 

och fallna människor, menar Modéus. Vidare menar han att kyrkodefinitionen frikopplas från 

frälsningsfrågan eftersom att frälsningen ytterst är förbehållen Gud. Ecklesiologin får alltså 

inte ställas över soteriologin (Modéus, 2015 s. 338). 

 

Otydlighet vid gränsen 

Det sjätte och sista kärnvärdet är otydlighet vid gränsen där Modéus menar att utifrån en 

stabil tydlighet i centrum har svensk ecklesiologi förutsättningar att värna om en generös 

otydlighet vid gränsen. Han menar också att det finns en rädsla för exklusivism när ord som 

gräns och avgränsning används och avslutar med att säga att det är en viktig distinktion 

mellan att det inte borde finnas gränser och att det finns gränser (Modéus, 2015 s. 338). 

 

 

3.1 Tema 1 – Tilltalet/språket 

På frågeställningarna varför går du i Katarinamässan?, vad är det idag i Katarinamässan 

som gör att du väljer att gå dit? och utifrån dina tidigare erfarenheter, vad är det som skiljer 

Katarinamässan från andra mässor i Svenska kyrkan? svarar tre (3) av sex (6) informanter att 

en av anledningarna till det är att det enkla tilltalet som är i Katarinamässan, berör starkt. 

Informanterna talar om språket beskriver att det upplevs som förenklat. Tilltalet beskrivs 

också som rakt, direkt riktat och personligt. En (1) informant beskriver det som att hen har 

upplevt att det personliga tilltalet har funnits där sedan första besöket och finns där än. Det 

personliga tilltalet gör också att det som sägs känns riktat till informanten. 

 
Det är tilltalet, det är direkt riktat till mig som den jag är, oavsett om jag har gått där en gång eller två gånger, 
eller tio gånger eller om jag har gått där länge så känner jag alltid ett personligt tilltal som jag känner är 
adresserat till mig. 
 
 
 

För svensk ecklesiologi är det enligt Modéus karaktäristiskt att utgångspunkten tas i det som 

räcks, till exempel den erbjudna nåden, syndernas förlåtelse eller ordet som förkunnas. 

Grunden är något som räcks henne, ingenting människan åstadkommer själv. Modéus 

beskriver kärnvärdet grunden är det som räcks till människan som en förutsättning för att hon 

ska kunna ta emot till exempel ordet som förkunnas (Modéus, 2015 s. 318). Vidare skriver 
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han att till en gudstjänstgemenskap kommer människor som vill ha svar på ett tilltal (Modéus, 

2015 s. 318-320). I intervjumaterialet uttrycker informanterna att tilltalet i Katarinamässan 

upplevs som rakt, direkt riktat och personligt. Modéus poängterar att i teologiskt avseende har 

luthersk tradition betonat att nattvardens bröd och vin räcks till alla som vill ta emot, att dopet 

innesluter i kyrkans gemenskap och att ordet förkunnas oberoende av både ämbetsbärarens 

och den enskildes personliga kvaliteter (Modéus, 2015 s.318). Två (2) av sex (6) informanter 

nämner att liturgin också är förenklad och genom det upplever de att det inte känns så 

formellt, och genom det mer informella, mer tillgängligt. Predikan beskrivs av informanterna 

som bra, kort och kärnfull och att det i predikospråket finns en öppenhet. Hälften av 

informanterna beskriver att det i den öppenheten ventileras livsfrågor som kommer fram i 

predikan. Det som sägs i predikan beskrivs av informanterna som konkret och knyter an till 

informanternas egna livsprocesser och personliga upplevelser.  

 
Det finns frön i predikan som jag kan ta till i min egen process, det tycker jag känns jättefint. Den processen 
att införliva det in i mig själv, i mitt eget liv. 

 
Maria Ottensten & Tina Johansson skriver om vikten av predikans utformning och belyser att 

en faktor som spelar stor roll är att predikan har sin grund i genomlevda erfarenheter och 

faktiskt betyder något för den som predikar (Ottensten & Johansson, 2010 s. 108-110). På 

frågan Vilken tror du att Olle Carlssons betydelse är för Katarinamässan ?svarar flera 

informanter att människor kommer till Katarinamässan för att lyssna på honom (Olle 

Carlsson) Olle Carlsson, Lisbeth Gustafsson och Fotiní Carlsson skriver i boken Liv i kyrkan 

– Kyrkan i livet att predikan i Katarinamässan är central i gudstjänsten och att det i 

Katarinamässan finns en strävan att kommunicera så begripligt, njutbart och angeläget som 

möjligt. Kärnan är att tilltalet är naturligt och personligt samt att predikan alltid inger hopp. 

Predikan har mer formen av en delning än att förkunna en lära för församlingen. Carlsson et 

al uttrycker vidare att deras församling önskar att predikanten ska utgå från sig själv, tala i 

jag-form och uttrycka en subjektiv tanke som härstammar ur egna erfarenheter. Predikan ska 

också vara allmänmänsklig och väl förankrad i bibelns texter och kristen tro (Carlsson et al., 

2015 s. 44-45). Att grunden är det som räcks uttrycker Modéus som något till synes självklart 

och menar då att den församlande kraften i kyrkan är Gud. Att Guds kallelse kommer först 

och att rätt förkunnat ord sträcker sig löftesrikt och vädjande ut mot alla (Modéus, 2015 

s.320). Inom kärnvärdet en inklusiv ambition där det som räcks är till för alla, hävdar Modéus 
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att teologer i svensk, luthersk folkkyrklig tradition kämpar med frågan hur ecklesiologin på ett 

ansvarsfullt sätt ska kunna säga något om alla (Modéus, 2015 s. 321). 

 

 

3.2 Tema 2 - Formen/ordningen 

Det andra temat formen/ordningen är också ett tydligt svar hos informanterna på varför de 

väljer att gå på Katarinamässan. En (1) av informanterna som ser sig som en (1) av de som 

har varit med länge och firat huvudgudstjänsten Katarinamässan, förklarar tydligt under 

intervjun att man i Katarinamässan följer sin egen ordning och mässform, att det finns ett 

undantag som man får ha i Katarinamässan (dispens från Stockholms stift). 

 
I Katarinamässan följer man sin egen lilla handbok, det finns ett undantag där som man får ha. Ofta när jag gå 
i andra mässor så känns det lite stelt. 
 

 

Modéus menar att det konkreta gensvaret i gudstjänsten är ett kärnvärde som behöver 

accentueras i en konstruktion som är samtidsecklesiologisk. Han menar att ett teologiskt 

projekt är beroende av den tidsanda det formuleras i och att det finns en dynamik mellan Guds 

tilltal och människans svar (Modéus, 2015, s.325). Flera av informanterna berättar att 

mässformen i Katarinamässan gör att det finns utrymme för besökarna att vara sig själva. Det 

finns utrymme för att flyta med och följa flödet, som de uttrycker det. Informanterna 

beskriver formen som tilltalande och att den bidrar till ett igenkännande. Igenkännande som 

uttryckligen uppskattas av samtliga informanter. Vidare beskriver informanterna att det inte 

finns en agenda att följa och läsa vilket gör att det ges utrymme för att vara koncentrerad på 

det som sker i rummet och på sig själv.  

 
Man kan känna att man bara kan flyta med och det ger ju utrymme för egna känslor och reaktioner. Man bara 
följer med i flödet än om man ska titta i en agenda och se att nu sa de inte det som står där, eller nu gjorde de 
på ett annat sätt eller när kommer det där. Och man behöver inte vara okoncentrerad genom att läsa i agendan 
utan det är bara att följa med. 
 
 

Fem (5) av sex (6) informanter beskriver att de upplever att det känns friare i Katarinamässan 

än på andra platser, andra mässor. Att det ges utrymme för egna känslor och reaktioner. En 

(1) informant anser att formen är mindre formell än andra gudstjänstformer. Liturgin 

uppfattas som tydlig och enkel, något man enligt informanten lär sig snabbt. Genom att det är 

psalmer och omkväden som är återkommande så skapas det ett igenkännande. Det är en 

liturgi som alla kan, som en (1) informant uttryckte det. En kommentar som kom från en (1) 
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annan av informanterna var att hen saknade att det inte påtalades vilken söndag det var i 

kyrkoåret. Hen önskade en större tydlighet och tyckte att det fanns en tanke med att berätta 

var man befann sig i kyrkoåret. Kommentarer från hälften av informanterna var att det 

passade dem att man strukit antalet bibeltexter, vilket gjort att textläsningen blir kortare. I dag 

läser man endast en text ur något av de fyra (4) evangelierna i nya testamentet. En (1) 

informant tyckte annorlunda. Hen uttryckte önskan om läsning av fler bibeltexter då hen 

saknade en tydligare anknytning och koppling till Gamla Testamentet. 

 
    Jag skulle gärna vilja ha mer textläsning och reflektioner kring gamla testamentet och knyta ihop olika delar. 
 

Carlsson et al skriver om sitt förändringsarbete och att förenkla och korta ner ordningen i 

Katarinamässan har varit en del i Katarina församlings målmedvetna förändringsarbete 

(Carlsson et al., 2015 s. 35). Den förenklade och kortade mässordningen, utan agenda i 

Katarinamässan, med ständigt återkommande moment och psalmer, skapar ett igenkännande 

som informanterna uttrycker att de uppskattar.  

 

Delaktighet med praktiska uppgifter som kommer som nästa tema i uppsatsen, är inte det enda 

sättet man kan känna delaktighet igenom. Som informanterna beskriver ovan, att få vara 

koncentrerad på sig själv, flyta med, följa flödet och att det i Katarinamässan ges utrymme för 

egna känslor och reaktioner kan också upplevas vara ett sätt att vara delaktig. I 

Katarinamässan har man fått dispens och bytt ut den apostoliska trosbekännelsen mot psalm 

219 Jag skulle vilja våga tro. Hos (Carlsson et al., 2015 s. 45-46) beskrivs anledningen till 

detta att man tycker att man staplar en mängd svåra eller helt obegripliga påståenden på 

varandra som inte kan stå för sig själva utan behöver fördjupning, reflektion och 

kommentarer. Man fortsätter med att betona att på Södermalm i Stockholm är kristendomen 

ett språk som nästan ingen längre talar.  

 

I gudstjänstformen och ordningen finns liturgiska akter som innebär att man påminns om 

sakrala händelser, man åter/gestaltar heliga händelser som blir närvarande i den tid som är här 

och nu. I den liturgiska akten finns också den heliga riten som också inkluderar den heliga 

tiden. Den heliga tiden står, kan man säga, utanför, den vanliga tiden (Geels och Wikström, 

1999 s. 391-392).  
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Stillheten och lugnet i mässan är också något som två (2) informanter tar upp. En (1) 

informant beskriver stillheten och lugnet som något som hen uppfattar som välgörande. En (1) 

annan informanten upplever att det går för långsamt, att tempot är för lugnt, nästan som en 

meditation genom hela gudstjänsten. 

 

 

3.3 Tema 3 - Delaktigheten/praktiska uppgifter 

Att få vara delaktig genom praktiska uppgifter är det tredje temat som jag tydligt kunde se 

växa fram från det empiriska materialet. Alla sex (6) informanter berättar att de har varit 

delaktiga någon gång tidigare eller att de är delaktiga, runt tiden för intervjutillfället, i mässan 

på något sätt. (Ordet delaktighet återkommer på flera ställen i uppsatsen och kan då både 

beskrivas som passiv och aktiv delaktighet. Delaktighet under detta tema ska förstås som 

aktiv delaktighet, har en praktisk uppgift). Samtliga informanter beskriver att den praktiska, 

aktiva delaktigheten har en viktig och central roll. Delaktigheten är också något som fyra (4) 

av sex (6) av informanter uppger som något som skiljer Katarinamässan mot andra mässor.  

 
Jag tror att det handlar om delaktighet, titta någon i ögonen och fråga - skulle du vilja vara med idag och dela 
ut nattvarden. 

 

I Modéus kärnvärde grunden är det som räcks talar han om nåden, om de gåvor som räcks 

samt betonar att kyrkan består av människor. Han understryker att mottagandet av nådens 

gåvor betonas tillsammans med erbjudandet (Modeus 2015, s. 319). Genom att få hjälpa till 

och vara delaktig så beskriver informanterna upplevelsen om det att blir en god känsla och bra 

stämning. Delaktigheten kan vara att man lägger ut meditationskuddar, hälsar välkommen, 

delar ut psalmböcker, tar upp kollekt, delar nattvard, tänder ljus, sjunger en sång, ber förbön 

eller läser text. Modéus beskriver kärnvärdet inklusiv ambition, som öppenhet på det praktiska 

planet både institutionellt och relationellt (Modéus, 2015 s. 321). Han skriver att många 

teologer värnar den inklusiva ambitionen men att det finns ett ecklesiologiskt dilemma mellan 

kyrka-värld och menar att världen inte kan lämnas åt sig själv samtidigt som ecklesiologin 

inte kan stänga in sig. En (1) informant berättar att det kan vara mellan sex (6) till åtta (8) 

frivilliga som är delaktiga i mässan och att vem som helst är välkommen att vara med och 

hjälpa till. Av de som hjälper till är det alltid en blandning av de med mer erfarenhet och de 

med mindre erfarenhet samt de som är helt nya besökare. I och med att det är så många 

frivilliga som är med och deltar så upplevs mässan av informanterna som mindre 

prästcentrerad.  
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    Det är ganska lite prästcentrerat. Prästen läser instiftelseorden och predikar men sen kan alla göra allt annat. 

 

En (1) informant berättar att det är en medveten strategi att få in så många volontärer 

(frivilliga) som möjligt, att vara delaktiga i mässan. En (1) annan informant uttrycker att vårt 

samhälle idag präglas av att vi måste vara duktiga och snabba. Vill man vara med så måste 

man hålla sig framme, som hen uttrycker det. I Katarinamässan upplever hen det som att man 

blir tagen i anspråk utan att man har utmärkt sig och hen tror att människor blir glada för det. 

Informanten avslutar med att säga att hen tror att det är en av hemligheterna med varför så 

många kommer till Katarinamässan, och återkommer. Modéus betonar att gudstjänst-

gemenskap som företeelse kan tolkas som ett exklusivt och gränssättande projekt och hävdar 

vikten av att den inklusiva ambitionen framstår tydligt. Detta för att projektet i sig annars kan 

bära på en risk för exklusivitet (Modéus 2015, sid 324). I Katarinamässan är alla som vill 

välkomna att anmäla sig som frivilliga vid ett informationsbord vid utgången, skriver 

Carlsson när han beskriver Katarinamässans frivilligarbete (Carlsson et al., 2015 s. 34-35). 

Informanterna talar om delaktigheten som ett självklart inslag i Katarinamässan. Ingen av 

informanterna uttrycker delaktigheten som något negativt. Katarinamässan skulle kunna ses 

som en social konstruktion och Geels & Wikström talar om social konstruktion där individen 

genom socialisation blir delaktighet i denna socialt skapade verklighet och enligt vad de 

skriver kan en socialt konstruerad verklighet vara bräcklig. Olika roller kan till exempel råka i 

konflikt med varandra. (Geels & Wikström, 2012 s. 80-81). Olle Carlsson talar om 

Tolvstegsrörelsen och poängterar att i skapandet av en mer levande kyrka så har kyrkan 

mycket att lära av Tolvstegsrörelsen som bygger på en struktur för delaktighet. Enligt 

Carlsson förhindrar Tolvstegsrörelsens struktur att människor lägger beslag på en uppgift och 

han poängterar att strukturen och metoden är så väl utarbetad att det inte ens behövs en ledare 

eller en styrelse för att driva ett växande sammanhang (Carlsson et al., 2015 s. 16).  

 

 

3.4 Tema 4 – Gemenskapen och tryggheten 

Det framkommer av intervjumaterialet att gemenskapen och att få vara del av den 

gudstjänstfirande gemenskapen är en viktig del för informanterna. Informanterna ger uttryck 

för att det finns en gemenskap och en känsla av att man känner sig hemma i Katarinamässan.  

En (1) informant uttrycker att det är en öppen och välkomnande gemenskap som gör att hen 

alltid känner sig välkommen. 
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Jag tänkte att jag skulle komma dit och så skulle det sitta 40 människor som skulle vända sig om och undra 
vad jag var en filur som kom in så jag var ganska nervös när jag gick dit, men det var kanske 500 människor 
istället som bara var välkomnande. 

 

När Modéus talar om kärnvärdet en inklusiv ambition ger han uttryck av att svensk 

ecklesiologi kännetecknas av viljan att alla ska innefattas. Vidare understryker han att om den 

ecklesiologiska dialekten ska vara igenkännbar krävs det att en inklusiv ambition tillvaratas i 

det konstruktiva arbetet (Modéus, 2015 s. 337). Modéus talar även om att det på flera sätt är 

problematiskt att tala om en inklusiv ambition i en svensk ecklesiologi. Han talar om att 

teologer löser kyrka-värld-dilemmat olika och att ha ambitionen att inkludera kan leda till att 

man försöker harmoniera åsikter som pekar åt olika håll. Han talar också om ambitionen att 

inkludera knappast är gångbar i en senmodern kontext där kyrkan förlorat inflytande i 

samhällslivet och där sekulariseringen tilltagit. Utifrån det betonar han dock att det finns en 

ambition i att värja sig mot det exklusiva genom att dra nytta av ett teologiskt arv som 

omfattar alla (Modéus, 2015 s.321). 

 

Mötet med människor, som också utgör en del av gemenskapen, uttrycker informanterna som 

viktigt. Att det är en mix/bredd av människor, människor med olika bakgrund som är lätta att 

få kontakt med, som är kontaktsökande. En del av den gemenskapen som beskrivs som viktig 

för flera informanter, är måltiden (brunchen) efter mässan. Som inte att förglömma, ingår i 

gudstjänstordningen. 

 
Brunchen efteråt är en viktig del, att träffa den bredden av människor. Det är lätt att få kontakt med människor 
där, man är en del av gemenskapen. 

 

Att få vara sig själv och att man kan komma som man är uttrycker tre (3) av sex (6) 

informanter som något som utmärker Katarinamässan. Att man känner sig välkommen oavsett 

om man är där för första gången eller om man går dit varje söndag är något som samtliga 

informanter återkommer till. Informanterna berättar också att det i Katarinamässan inte finns 

några färdiga svar och att miljön är kreativ och bejakande. En (1) informant sa att tron på Gud 

finns men också tron på människan.  

 

Gudstjänstgemenskapen i Katarinamässan skulle kunna antas bestå av människor som av 

olika skäl och skilda förväntningar har fattat beslutet att vara med i mässan. Gemenskap är ett 
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mångtydigt begrepp som kan betyda olika saker. Ett sätt att definiera gemenskap kan vara 

som Modéus beskriver det i sin avhandling: 

 
     Deltagandet i ett meningsskapande relationellt sammanhang. 

 

Gudstjänstgemenskapen, som beskrivs här ovan, kan tolkas som relationsbyggande samtidigt 

som något som rymmer en meningsskapande dimension (Modéus, 2015 s. 17). Vidare påstår 

Modéus att människor söker fortsatt tillhörighet till ett sammanhang där det går att finna 

gemenskap med dem som delar samma meningssystem. Och sett ur gruppens synvinkel 

uttrycks gemenskapen genom delad mening. Gruppen blir den sociala basen för 

gemenskapens fortsatta existens (Modeus, 2015 s.120). Geels & Wikström talar om gruppens 

perspektiv vilket innebär de gemensamma värderingar och normer som finns i en grupp och 

talar om att gruppens perspektiv också kan ses som en del av ett symboliskt universum. I ett 

symboliskt universum skulle det för en religiös församling kunna vara t ex språket och varje 

gång man går i gudstjänsten så förstärks perspektivet. Gruppen och gruppens perspektiv utgör 

en del av plausibilitetsstrukturen och dess övergripande symbolsystem (Geels & Wikström, 

2012 s. 72).  Det kan finnas anledning att tro att ju mer varaktigheten i gemenskapen betonas 

desto tydligare kan en gudstjänstgemenskap uppfattas som en relevant plausibilitetsstruktur 

bestående av signifikanta andra (Modéus 20015, sid 120). En kommentar som kommer fram i 

intervjun med en av informanterna är: 

 
     Tron på Gud finns men också tron på människan. 

 

Informanten ger uttryck för att gemenskapen med andra gudstjänstbesökare är viktig, likaså 

tron, tilliten till människan. Modéus diskuterar att man kan tänka sig att människor trivs i en 

religiös miljö utan att vara särskilt upptagna av innehållet i den religiösa tron. Men ofta är 

gemensam tro och gemensamma åsikter det som gör det attraktivt att vara tillsammans med 

likasinnade och stärker trovärdigheten för det religiösa universum man befinner sig i 

(Modéus, 2015 s. 120). Utifrån Modéus kärnvärde grunden är det som räcks betonas att 

kyrkan består av människor. Och den frivilligsammanslutningen som människorna utgör ska 

inte ses som en motsats till att kyrkan finns beroende av Guds handlande, av de gåvor som 

räcks av Gud. Teologiskt är den församlande kraften i kyrkan, Gud och Guds kallelse kommer 

först (Modéus 2015, 319-324).  
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Utifrån kärnvärdet otydlighet vid gränsen skriver Modéus att det finns en problematik vad 

gäller gudstjänstgemenskap. De band som uppstår i en gudstjänstgemenskap kan leda till att 

gemenskapen av andra uppfattas som gemenskap av sant troende, av frälsta. De som tillhör 

gudstjänstgemenskapen menar att den gräns som dras av andra inte finns och att det inte finns 

några teologiska skäl för en gränsdragning. Därav behöver öppenheten värnas i både 

relationell och institutionell mening (Modéus, 2015 s. 334). 

 

Modéus beskriver också den lediga och obundna gemenskapen som en förklaring till hur 

människor skulle kunna se på gemenskapen i vårt samhälle idag. Ett ledigt umgänge sker helt 

på den enskilde individens villkor, den kan väljas och väljas bort. Vilket i praktiken kan 

resultera i att när den inte längre ger något, så väljs den bort (Modéus, 2015 s.102-104). Enligt 

David Thurfjell är inte kyrkan sprungen ur denna tradition där kyrkan och gudstjänst-

gemenskap var något som valdes eller valdes bort. Och utifrån det har svenskarna genomgått 

en förändring bort från institutionaliserad kristendom i fråga om tro och livsåskådning men de 

har inte lämnat ett religiöst sätt att tänka kring tillvaron. Man kan också se en generell 

minskning i människors engagemang i alla typer av sammanhang som kräver regelbundet 

deltagande (Thurfjell, 2015 s. 27, 35).  

 

Informanterna ger vidare uttryck för att de upplever att de kan vara trygga i gemenskapen i 

Katarinamässan. En del av tryggheten beskrivs som att man känner att man kan vara sig själv, 

man kan komma som man är. En annan form av trygghet som uttrycks är att man inte behöver 

känna sig generad om man inte vet vad man ska göra, stå eller sitta, till exempel. 

 
Man behöver inte känna sig generad om man inte vet när man ska resa sig upp eller sätta sig ner eller att man 
inte kan en svårsjungen litania eller någonting sånt. Man kan komma som man är och det gör ju folk. 

 

En (1) informant som varit med länge i Katarinamässan och som uppfattar sig själv som 

rastlös tycker att hen upplever trygghet genom att gå till samma kyrka där hen känner 

människorna och vet vad som händer.  

 
Nu har jag ju varit med så länge och känner människorna så nu handlar det om trygghet. Jag är ju en rastlös 
person, jag har bytt jobb fem gånger sen 2002 och det blir en slags trygghet att gå till samma kyrka och sen 
vet ju jag nu vad som händer. 

 

Att det är mycket folk, många människor som bär varandra kan också vara en annan form av 

trygghet och en del av tryggheten i Katarinamässan som flera informanter beskriver. Modéus 
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talar inte om tryggheten specifikt men han talar om begreppet bibelgrundad 

samtidsecklesiologi där människor i gudstjänstgemenskapen har ansvar för varandra. Det kan 

vara att till exempel trösta och uppmuntra eller att ”vägleda” varandra (Kol 3:16) eller att 

”tala de oordentliga till rätta (1 Tess 5:14) (Modéus, 2015 s. 380).  

 

 

3.5 Tema 5 - Att bli sedd/att känna sig sedd 

Att bli sedd och att känna sig sedd nämn av fem (5) av sex (6) informanter och att man blir 

sedd och känner sig sedd i Katarinamässan verkar vara en överensstämmande bild. Prästerna 

står på golvet och inte i en predikstol, det vill säga, är på samma nivå som alla andra, vilket 

två (2) informanter nämner. Vid varje gudstjänst hälsas alla besökare välkomna och de 

besökare som är där för första gången hälsas speciellt välkomna. Någon av personerna som 

hälsar välkommen eller läser en text kan också dela en personlig berättelse med alla i 

församlingen. Att någon delar en personlig berättelse beskriver en (1) av informanterna som 

att det gör att människan träder fram, vilket gör att man som besökare lättare kan knyta an, till 

sin egen personliga historia.  

 
Jag tror det handlar om att människor kände att de blev sedda. Det är själva hemligheten. Dels är det deltagandet, 
många tillfrågas om att dela sin erfarenhet, hur det kom sig att jag hamnade här. Det är många människor med 
olika och brokiga erfarenheter. 
 

 

3.6 Tema 6 - Livskriser 

Livskriser är något som nämns i samtalen med häften av informanterna. Två (2) av sex (6) 

informanter berättar att det var kriserna som fick de att börja gå till Allhelgona- respektive 

Katarinamässan. Informanterna beskriver kriser som, skilsmässa, sjukdomar och missbruk.  

 
    Hade en jättejobbig skilsmässa bakom mig. Gick varje söndag, tog med min son. 
 

En av informanterna började gå i Allhelgonamässan när den startade och har själv 

missbruksproblematik bakom sig. Informanten nämner även att Tolvstegsmetoden finns med 

och tillämpas i andra möten och sammanhang i Katarina församling och nämner att metoden 

har legat som grund till mycket i församlingen.  

 
Jag menar Tolvstegsmetoden är ju något som ligger utanför mässan men själva metodiken är ju något vi 
tillämpar när vi har andra möten i kyrkan. 
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Enligt Anton Geels så framgår det av definitionen av begreppet kris att den som är drabbad 

har en högre beredskap för nyorientering, eftersom de gamla, existerandet reaktionsmönstren 

känns otillräckliga när det gäller att lösa krisen. Enligt Geels kan nyorienteringen på det 

kognitiva planet komma till uttryck till en förändrad livsåskådning (Geels 1991, sid 153-154). 

Olle Carlsson beskriver att Tolvstegsprogrammet räddade hans liv samtidigt som det gav 

honom redskap som präst och ledare i Svenska kyrkan (Carlsson et al., 2015 s. 9). Enligt 

Carlsson var hans räddning Tolvstegsprogrammet som sedan fick vara med att lägga grunden 

för Allhelgonamässan och sedan vidare Katarinamässan (Carlsson, 2009).  

. 

 

3.7 Tema 7 - Musiken 

Vad gäller musiken i mässan så nämner merparten av informanterna att sångerna/psalmerna 

ofta är desamma, återkommande och på så sätt blir det lättsjunget. Det är lätt att lära sig och 

lätt att följa med. Informanterna berättar också att de psalmer som sjungs är psalmer som man 

känner igen. Psalmer som Jag skulle vilja våga tro och omkvädet Herre hör vår bön sjungs 

varje gång. Den andra aspekten av musiken är att fyra av sex informanter nämner att musiken, 

utöver den gemensamma psalmsången, också är viktig i Katarinamässan. Det musikaliska 

programmet under Katarinamässorna är enligt informanterna otroligt bra och varierat och 

informanterna uttrycker att det är bra kantorer och organister.  

 
    Musikvalet är så bra, Tony Holgersson som sitter där med sin gitarr. Han är ju en gammal knarkare vet du. 
 

Tre (3) av sex (6) informanter berättar även om att man i församlingen har en rik 

körverksamhet och många, stora och välbesökta konserter samt att det är fantastisk musik på 

gudstjänsten. En (1) informant nämner också Irma, som en person som har känsla för 

musikval. (Irma Schultz arbetar församlingen som kulturadministratör).  

 
Musiken är det något visst med, den där Irma har känsla för musikval, gästartisterna, körerna. 

 

Att musiken, delaktigheten i musiken och musikmixen, är viktig, framgår av det 

informanterna berättar i intervjuerna. Det nämns också att vem som helst som vill är 

välkommen att spela och/eller sjunga i mässan och att det inte görs någon skillnad på 

människor utan alla är välkomna att delta.  
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Vi har ju musiker och sen har vi ju olika människor som plockas upp och som kanske anmäler sig själva. Jag 

vet inte riktigt hur det går till, men det kan vara väldigt olika. 

 

I Katarinamässan har man gjort ett aktivt val att någon av församlingens körer eller en 

blandning av dem ska medverka varje söndag. Man har också valt ett genreöverskridande 

möte mellan det traditionella köruttrycket och samtida uttryck som gospel, hårdrock eller 

country till exempel. Körerna förväntas också sjunga stämmor till en medverkande sångare 

med en annan sångstil. Carlsson et al. uttrycker att det finns en tanke bakom musikens uttryck 

(Carlsson et al., 2015 s. 42-43). Det är inte osannolikt att olika musikstilar berör på olika sätt 

och har en möjlighet att nå ut till en bredare grupp. Utifrån kärnvärdet en inklusiv ambition 

menar Modéus att ecklesiologin ska handla om alla, ska nå ut till alla, men att det på grund av 

att svenska teologer tolkar det ecklsiologiska dilemmat kyrka-värld olika vilket gör att 

ambitionen att göra rättvisa åt alla, ofta förbises (Modéus, 2015 s.337). 

 

 

3.8 Tema 8 - Allhelgonamässans betydelse och Olle Carlssons betydelse 

Fyra (4) av sex (6) informanter nämner Allhelgonamässan. Lika många kände till och hade 

besökt Allhelgonamässan innan de besökte Katarinamässan. Antalet besök varierade mellan 

informanterna. Två (2) av informanterna gick en längre period i Allhelgonamässan innan de 

började gå i Katarinamässan. De som hade gått i Allhelgonamässan berättade att det var fullt i 

Allhelgonakyrkan och att människor satt packade i bänkarna.  

 
Och då var det en av mina vänner som sa, du måste följa med till Allhelgonamässan på söder, det är alldeles 
fullt, det är fullt i kyrkan. 

 

En (1) informant berättar att besökarna som inte fick rum i bänkarna stod längs väggarna och 

att det var känslosamma sammankomster och många besökare grät. Informanterna som gick i 

Allhelgonamässan berättar att det var vanliga människor i gudstjänsten och det var lätt att 

känna sig hemma. En (1) av informanterna som gick i Allhelgona påpekar att 

Katarinamässan, i början, var som Allhelgonamässan men att Katarinamässan har förändrats 

och blivit lite kultursnobbigt.  

 
    Sen förändrades det, långsamt. Men det blir tyvärr inte som Allhelgona. Det har blivit lite kultursnobbigt. 
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Det framgår av intervjumaterialet att Allhelgonamässan lade grunden, var fröet, till 

Katarinamässan. (Allhelgonamässan finns idag kvar och firas i Allhelgonakyrkan men inte 

som huvudgudstjänst). Att en (1) av informanterna nämner att hen upplever en känsla av att 

har blivit lite ”kultursnobbigt” i Katarinamässan kan vara värt att nämna men inte gå in på 

djupare. Modéus talar om att precis som religioner är en del av en social och kulturell kontext 

är även gudstjänster och mässor det. Vidare talar han om att exklusivitet kan leda till att 

skarpa gränser dras i förhållande till andra människor som inte tillhör den vilket kan leda till 

oro i gudstjänstgemenskapen (Modéus, 2015 s. 50).  

 

Hos Carlsson et al beskrivs vad den för teologi som vuxit fram kring Allhelgonamässan. Olle 

Carlsson beskriver sitt eget liv och den kraft som genomsyrar det och att det för honom är 

omöjligt att skilja den personliga erfarenheten från teologin. Han beskriver hur Gud har burit 

honom genom hissnande branter, höjder och djup och att hans livsbaserade tro är hans 

klangbotten. Han beskriver också möten med människors innersta och rädslan för den 

perfekta andligheten och slutna självtillräckliga gemenskaper. I samspel med andra kan vi 

växa. Här betonar även Carlsson att Tolvstegsrörelsens påstående om att vi alla behöver en 

grupp, är något fundamentalt. Att det för oss alla är nödvändigt att tillhöra en gemenskap om 

vi ska kunna lösa de utmaningar som världen står inför. Det är ingenting vi klarar på egen 

hand. Det som är viktigt i detta sammanhang är medverkan från många och delaktighet 

(Carlsson et al., 2015 s.12-13). Det kan tolkas som att teologisk motiverad delaktighet 

relaterar på många olika sätt till gudstjänstgemenskap beroende på innehållet i teologin. En 

skapelseteologisk motivering ger en möjlighet till att ideella medarbetare ska hjälpa de 

anställda i arbetet. Utifrån en Kristi kropp-analogi betona tillhörigheten till en tros- och 

gudstjänstgemenskap (Modéus 2015, sid 73-74).  

 

Olle Carlsson beskrivs av flera av informanterna som en innovatör, som stark och ärlig. Han 

har varit ifrågasatt och han har kämpat berättar en av informanterna. Att Olle Carlsson 

grundade Allhelgonamässan och Katarinamässan ses av flera av informanterna som något 

stort och omvälvande. Under det arbetet blev han också ifrågasatt och flertalet av 

informanterna ger uttryck för att det han gjorde var något stort, en stor och radikal förändring. 

 
Han gjorde en stor sak, och det var ju väldigt ifrågasatt den han gjorde. Det var ju på vippen att han blev 
kyrkoherde.  
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Olle Carlsson beskrivs som en person som bjuder på sig själv, och som bjuder in. Han 

beskrivs som öppen och att han tar människor i anspråk samtidigt som han beskrivs som 

någon som vill göra saker själv. Informanterna berättar att Olle Carlsson konkretiserar det han 

säger och att han relaterar till saker som händer runt om i samhället.  

 
Det som gör att man lystrar i predikan är att Olle konkretiserar ” jag fattig, syndig människa” utan att säga det. 
Han visar det. Och då blir det ju intressant. Han kan relatera till saker som händer hela tiden. 

 

Informanterna uttrycker att när Olle Carlsson talar har han ett jag-budskap. Flera informanter 

berättar att människor kommer till Katarinamässan för att lyssna på honom. Fem (5) av sex 

(6) informanter berättar om hur viktig Carlssons roll har varit och är för Katarinamässan och 

samtliga informanter tror att Katarinamässans form och struktur nu är så pass grundad att 

Katarinamässan skulle klara sig vidare utan honom som ledare. 

 
    Han har betytt allt men nu har han gjort sitt och har starka präster som gör jobbet. 

 

Det framkommer av intervjumaterialet att Olle Carlsson har haft och har en viktig roll i 

Katarinamässan som grundare av huvudgudstjänsten, som predikant och som kyrkoherde i 

Katarina församling. Han beskrivs av informanterna som en ärlig, driven och karismatisk 

person samt en stark ledare. Ralph Lintons definition av ledarskap som beskrivs hos Geels 

och Wikström, innebär att ledaren är en bestämd position i den sociala strukturen och genom 

att förverkliga de skyldigheter och rättigheter som tillkommer hans status så utövar ledaren en 

roll (Geels och Wikström, 1999 s. 66). För ledaren, skriver Modéus handlar det inte om att 

frånsäga sig makt eller överge sin vision utan att arbeta medvetet med att en gemensam vision 

ska ta form. Att hela tiden arbeta tillsammans med gudstjänstfirare, förtroendevalda och 

anställda (2015, sid 210). Informanterna belyser även Olle Carlssons förändringsarbete som 

ett svårt arbete som han trots motstånd lyckades genomföra. Vidare berättar informanterna att 

Olle Carlsson har en förmåga att bjuda på sig själv, bjuda in, vara öppen och ta människor i 

anspråk.  
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4. Analys  

Vilka gemensamma faktorer och teman uttrycks och utmynnar hos de sex (6) 

informanterna som uttrycker Katarinamässans praxis?  

Här tyckte jag mig kunna se åtta (8) tydliga teman med gemensamma faktorer som uttrycks 

hos de sex (6) informanterna, växa fram ur det empiriska materialet. Utifrån att informanterna 

var av varandra oberoende och intervjuades en och en är det intressant att se den 

samstämmighet och likriktning som intervjuerna resulterade i. Dessa teman finns redovisade i 

resultatdelen.  

 

Kommer de sex (6) kärnvärden som Fredrik Modéus identifierar i sin avhandling till 

uttryck i de faktorer och teman som är resultatet av intervjuerna jag genomför? 

Utifrån Modéus första kärnvärde grunden är det som räcks tycker jag mig kunna se en likhet 

med det empiriska materialet under tema 1 – tilltalet/språket. Tre (3) av sex (6) informanter 

uttrycker att en av anledningarna till att de går i Katarinamässan är det enkla tilltalet som 

berör starkt. Informanterna talar om språket och beskriver att det upplevs som förenklat, rakt, 

direkt riktat och personlig. Modéus säger att till en gudstjänstgemenskap kommer människor 

som vill ha svar på ett tilltal (Modéus, 2015 s. 318-320). Vidare hävdar Modéus att ur ett 

teologiskt avseende har luthersk tradition betonat att ordet förkunnas oberoende av både 

ämbetsbärarens och den enskildes personliga kvaliteter (Modéus, 2015 s.318). Här tycker jag 

mig kunna se en skillnad i det empiriska materialet i relation till Modéus resonemang vad 

gäller ämbetsbärarens kvaliteter. I det empiriska materialet uttrycker ett flertal informanter att 

människor kommer till Katarinamässan för att lyssna på Olle Carlsson. Det skulle kunna 

tolkas som att det inte finns ett oberoende av ämbetsbärare när ordet ska förkunnas.  

 

Inom kärnvärdet en inklusiv ambition där det som räcks är till för alla, hävdar Modéus att 

teologer i svensk, luthersk folkkyrklig tradition kämpar med frågan hur ecklesiologin på ett 

ansvarsfullt sätt ska kunna säga något om alla (Modéus, 2015 s. 321). Informanterna ger 

under tema 2 – formen/ordningen uttryck för att mässformen ger uttryck för igenkänning  

samt utrymme för koncentration på det som händer i rummet och på sig själva. Det teologiska 

projekt i form av den agendafria mässordningen som Katarinamässan har utvecklat finns det 

ingen av de sex (6) informanterna som är negativ till. En (1) informant gav dock uttryck för 

en avsaknad av läsning från GT. Ingen av informanterna nämner att de saknar läsning av 

trosbekännelsen. Även delaktigheten i form av praktiska uppgifter som bidrar till att det blir 

mindre prästcentrerat uppskattas av informanterna vilket gör att det utifrån min analys gör att 
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informanterna känner sig mer inkluderade, något som de uttrycker som posivit. Modéus 

menar att ett teologiskt projekt är beroende av den tidsanda som det utformas (Modéus 2015, 

s.325) vilket verkar stämma överens med den inklusiva ambitionen i Katarinamässan. Under 

temat gemenskapen/tryggheten visar det empiriska materialet att gemenskapen i 

Katarinamässan spelar en stor roll för informanterna. Det relationella sammanhanget genom 

möten i trygghet som informanterna uttrycker stämmer överens med den 

gudstjänstgemenskapen som Modéus beskriver som deltagande i ett meningsskapande 

relationellt sammanhang vilken kan ha möjlighet att bli den sociala basen för gemenskapens 

fortsatta existens (Modéus, 2015 s. 17, 120). I en gudstjänstgemenskap är det viktigt att 

öppenheten värnas, vilket Modéus belyser under kärnvärdet otydlighet vid gränsen. Detta för 

att de band som uppstår kan leda till att gemenskapen av andra kan uppfattas som en 

gemenskap av sant troende (Modéus 2015 s.334). Utifrån det empiriska materialet där 

samtliga informanter är gudstjänstbesökare går det inte att göra en jämförelse av detta av 

förklarliga skäl.  

 

Under tema 7 - musiken ger informanterna uttryck för att musiken utgör en viktig del i 

Katarinamässan och att det finns en inklusiv ambition och en ambition att nå ut till många 

vilket jag uttolkar genom det breda musikutbudet genom både det traditionella och samtida 

uttryck som informanterna uttrycker erbjuds. Modéus talar om att ecklsiologin ska nå ut till 

alla men att ambitionen att göra rättvisa åt alla ofta förbises på grund av att svenska teologer 

tolkar det ecklisiologiska dilemmat kyrka-värld olika (Modéus. 2015 s. 337). Att detta skulle 

vara ett dilemma kan jag till en viss del förstå samtidigt som det utifrån intervjumaterialet kan 

tolkas som att Katarinamässan på det musikaliska planet, utifrån det informanterna uttrycker 

det, verkar ha uppnått en nivå som ingen av de sex (6) informanterna har något negativt att 

säga om.  

 

Utifrån de frågor jag ställde till informanterna och de svar som utgjorde det empiriska 

materialet gjorde jag analysen att det inte gick att identifiera igenkänning i de kärnvärden 

Modéus i sin avhandling kallar ett konkret gensvar i gudstjänsten, respekten för valet samt 

synlig kyrka i den skapade världen.  
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5. Diskussion 

Utifrån analysdelen i uppsatsen går det att se att åtta (8) tydliga teman växte fram ur det 

empiriska materialet. Informanternas svar visar att samtliga informanter ger uttryck för ett 

gillande av Katarinamässan vilket skulle kunna tolkas som rätt självklart eftersom att samtliga 

informanter under intervjuerna var frekventa besökare av Katarinamässan. Hade samma 

intervjufrågor ställts till ett större antal informanter som är också är frekventa besökare så 

hade utgången med stor sannolikhet blivit en annan. Följaktligen går det att se att tre (3) av de 

(6) kärnvärden som Modéus identifierar i sin avhandling, kommer till uttryck i det empiriska 

materialet. Det finns dock en markant skillnad. I Modéus kärnvärde grunden är det som räcks 

hävdar Modéus att ur ett teologiskt avseende har luthersk tradition betonat att ordet förkunnas 

oberoende av både ämbetsbärarens och den enskildes personliga kvaliteter (Modéus, 2015 

s.318). I det empiriska materialet uttrycker ett flertal informanter att människor kommer till 

Katarinamässan för att lyssna på Olle Carlsson, vilket skulle kunna innebära att Modéus tes 

inte är tillräckligt stark i förhållande till informanternas svar. Detta skulle kunna tolkas som 

att det ställs högre krav på förkunnare och den enskildes personliga kvaliteter i en 

samtidsecklesiologi. Utifrån Thurfjells resonemang om att kyrkan och gudstjänstgemenskap 

tidigare inte var något som valdes eller valdes bort (Thurfjell, 2015 s. 27) till att vi idag kan 

välja och vraka fritt till vilken kyrka vi vill gå eller inte gå till eller vilken predikant vi vill 

lyssna på så skulle en möjlighet kunna vara att högre krav ställs på ämbetsbäraren och den 

enskildes personliga kvaliteter. Delaktighet och gemenskap är något som informanterna anger 

som anledningar till varför de väljer att gå i Katarinamässan och delaktigheten är något som 

informanterna uttrycker som ett självklart inslag. Därmed skulle delaktigheten kunna ses som 

en inklusiv ambition av den sociala konstruktion som Katarinamässan utgör. Informanterna är 

enbart positiva till delaktigheten men Geels & Wikström talar om en social konstruktions 

bräcklighet där olika roller kan råka i konflikt med varandra (Geels & Wikström, 2012 s.80-

81). Eftersom att Katarinamässan också kan ses som en social konstruktion skulle detta också 

kunna vara möjligt här. Självklart står det var och en fritt att säga nej till delaktigheten men då 

kan man ställa sig frågan vad som då händer i den sociala konstruktionen som utifrån det 

empiriska materialet visar tydliga tecken att bygga på delaktighet och frivillighet. 

 

 

6. Slutsats 

Syftet med uppsatsen var också att få kännedom om hur dessa sex (6) besökare av 

Katarinamässan, oberoende av varandra, upplever och uppfattar Katarinamässan samt hur 



 

27 

deras uppfattningar förhåller sig till den argumentation, som framförs av Fredrik Modéus och 

undersöka om det informanterna beskriver och uttrycker, går att identifiera i de sex (6) 

kärnvärden som Modéus redovisar i sin avhandling.  

 

Slutsatsen utifrån analysen visar att det finns en samstämmighet och likriktning hos 

informanterna och att åtta (8) tydliga teman växte fram ur det empiriska materialet och utifrån 

det informanterna redogör för går delar av det empiriska materialet att identifiera i tre (3) av 

de sex (6) kärnvärden som Modéus redovisar.  

 

 

7. Vidare forskning 

En vidare forskningsfråga skulle kunna vara att titta på om det finns ett glapp mellan den vikt 

gudstjänstbesökare lägger på kravet på förkunnare och den enskildes personliga kvaliteter i en 

samtidsecklesiologi i relation till ordet som förkunnas. I Modéus kärnvärde grunden är det 

som räcks hävdar till exempel Modéus att ur ett teologiskt avseende har luthersk tradition 

betonat att ordet förkunnas oberoende av både ämbetsbärarens och den enskildes personliga 

kvaliteter (Modéus, 2015 s.318). 
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9. Bilaga, intervjufrågor 

1. När började du gå i Katarinamässan? 

2. Varför går du i Katarinamässan? 

3. Kände du till Katarinamässan innan? Hur? 

4. Vad är det idag i Katarinamässan att du väljer att dit? 

5. Utifrån dina tidigare erfarenheter, vad är det som skiljer Katarinamässan från andra mässor 

i Svenska kyrkan? 

6. Finns det något du skulle vilja var annorlunda i Katarinamässan? 

7. Är du delaktig i andra aktiviteter i Katarina församling? 

8. Vilken tror du att Olle Carlssons betydelse är för Katarinamässan? 

9. Tror du att Katarinamässan skulle fungera utan Olle Carlsson? 

 

 


