
Vigselrätt
om att bli och vara vigselförrättare i Pingst

Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta, som ett sigill vid din arm. Stark 
som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är 
flammande eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kär-
leken, floder kan inte svepa bort den. (Höga Visan 8:6–7)

I Bibeln är kärleken mellan man och kvinna en av de skönaste bilderna 
när det obeskrivbara ska beskrivas: Guds kärlek till människan. 
Ur Teologiska nätverkets skrift Äktenskapet.

Den här foldern beskriver grunderna kring att bli och vara förordnad 
vigselförrättare i Pingst 



Att bli vigselförrättare i Pingst
Att få vara vigselförrättare är stort hedersuppdrag. Det är 
ett förtroende som de som gifter sig visar dig som pastor. 
Som vigselbehörig i Pingst har du befogenhet att förrätta 
juridiskt giltiga äktenskap inom Pingströrelsen. Detta 
uppdrag blir möjligt eftersom Riksdagen genom Kam-
markollegiet har givit mandat åt Trossamfundet Pingst 
– fria församlingar i samverkan att utbilda och delegera 
detta till dig som enskild pastor och er som församling. 
För att ansöka om och få vigselrätt i Pingst är det flera 
kriterier som måste uppfyllas, du ska:
• vara avskild som pastor i en församling som är med-

lem i Trossamfundet Pingst.
• vara medlem i pastorsnätverket, Pingst Pastor.
• ha grundläggande utbildning för din tjänst, motsva-

rande minst ett års bibelskola eller motsvarande.
• ha minst två års erfarenhet av församlingstjänst.
• ha genomgått vigselförrättarkurs i Pingst.
• haft lämplighetssamtal med regionledaren i den del 

där du verkar och förklarats lämplig.
• ha god kunskap i det svenska språket och kunna till-

godogöra dig information ex. från myndigheter.
Information om vigselkurs och blankett för anmälan finns 
på: www.pingst.se/vigsel

Om vigselrätt i Pingst
Vigselrätten gäller först när Kammarkollegiet skickat ett 
undertecknat beslut om förordnandet till din postadress. 
I samband med att du förordnas för uppdraget får du till-
sammans med beslutet även ett brev, Ditt uppdrag som 
förordnad vigselförrättare. I brevet beskrivs ditt uppdrag 
och vad som krävs för att en vigsel ska vara giltig; vad 
du ska kolla upp innan, vad som krävs under vigselakten 
och vad du ska göra efter vigseln. Spara detta brev som 
en checklista!
Att inneha vigselrätt i Pingst innebär INTE: 
• vigselplikt. Vigselförrättare inom trossamfund är 

enligt lagen inte skyldiga att viga ett par. Om du är 
tveksam till att viga ska samråd ske med församlings-
ledningen och/eller vigselsekreteraren i Pingst.

• en pastorslegitimation, utan det är en rätt att efter 
svensk lag och enligt kristen tradition förrätta ett 
äktenskap som pastor i en pingstförsamling.

Du har rätt att viga alla som har intyg om att hindersfri-
het för äktenskap finns och är 18 år eller äldre. Hinders-
prövningen måste vara giltig, både aktuellt datum och 
att du som vigselförrättare är försäkrad om att det är 
rätt personer som står på hindersprövningen (man skall 
kunna legitimera sig). Du får inte viga personer utan 
giltig hindersprövning.
Vigselrätten upphör om:
• du avslutar din tjänst, se vidare nedan.
• du inte följer de bestämmelser som gäller för vigsel
Vigselförrättaren och församlingen är skyldiga att föra 
vigselbok som förvaras på ett säkert sätt.

Vigselsamtal och gudstjänst
Kärleken mellan man och kvinna är ett tecken på Guds 
kärlek till världen. Guds tanke är att man och kvinna 
skall leva tillsammans i livslång trohet och äktenskapet 
förenar de två med starka band. Som vigselförrättare har 
du en nyckelroll under de första stegen i parets gemen-
samma liv genom först vigselsamtal och sedan vigsel-
gudstjänst. Som förordnad pastor i Pingst har du rätt att 
utföra en kristen vigsel mellan kvinna och man enligt 
samfundets tradition. Du har inte rätt att förrätta en ”bor-
gerlig” vigsel.
Under vigselkursen ges handfast undervisning, råd och 
material kring både vigselsamtal och vigselgudstjänst. 
Det finns också en hel del material och undervisning på 
området. På baksidan av denna folder finns länkar till 
flera av dem.

Äktenskap och svensk lag
I Sverige finns bestämmelser om samlevnad i äktenskap 
reglerat i lagen genom Äktenskapsbalken. Som behörig 
vigselförrättare har du mandat att å statens vägnar förkla-
ra det ingångna äktenskapet som giltigt enligt svensk lag. 
Att förrätta vigsel är myndighetsutövning. Din vigselrätt 
gäller alltså bara på svensk mark och själva vigselakten 
med tillkännagivandet ska vara på svenska.
Som vigselförrättare får du inte utföra ”vigselliknande 
ceremonier” där parterna kan uppfattas som makar utan 
att vara vigda. Du kan i gudstjänst ha ex. välsignelse av 
borgerligt ingånget äktenskap eller förnyelse av äkten-
skapslöften. Försäkra dig då alltid om att paret redan är 
gifta och utelämna helt tillkännagivandet och vigselbevi-
set, de delar som under en vigsel har med ditt myndig-
hetsutövande att göra.
Du får aldrig ta betalt för att utföra en vigsel, men själv-
klart kan du ta emot ersättning för resa och eventuellt 
boende.

Ett stort ansvar
Som vigselförrättare är du ansvarig för att hålla dig upp-
daterad och tillgodogöra dig information från Pingst och 
Kammarkollegiet när det gäller din vigselrätt. 
Om du känner dig osäker - ring eller maila oss på Pingst! 
Hellre ett samtal för mycket än att det blir fel. 

Skulle du hantera ett vigselärende fel så återkallas din 
vigselrätt och ett nytt förordnande kan utfärdas tidigast 
efter ett år. Det är alltså inte självklart att man får den till-
baka utan att det sker efter prövning (utifrån hur allvarlig 
förseelsen varit). Det görs också en granskning av de 
vigselrätter som är kopplade till samma församling. 
Du som har vigselrätt förbinder dig att informera Pingst 
om du skulle vara föremål för polisutredning eller andra 
oegentligheter.

Vem har vigselrätt i min församling och 
vad innebär Vigselsamordnare?
Varje församling ska sedan januari 2020 ha en vigsel-
samordnare som är huvudansvarig för vigselrätterna i 
församlingen. Personen har ett särskilt ansvar gentemot 
Pingst för att församlingens vigselförrättare är uppdate-
rade och lämpliga. Som regel är det föreståndaren som är 
vigselsamordnare i församlingar med flera behöriga.
I underlaget för den statistikrapportering som er försam-
ling gör i början på varje år finns en lista på de personer 
som har vigselbehörighet knuten till just er församling. I 
webbverktyget finns också möjlighet att markera föränd-
ringar, ex. om en person slutat eller flyttat.
Löpande under året meddelas förändringar till ansvariga 
kontaktpersoner i Pingst, se kontaktinfo ovan. 

När vigselförrättare slutar och/eller flyttar  
När det gäller avslut och flytt anger vigselnämndens 
statuter att:
• Lämnar innehavare av vigselrätt sin pastorstjänst får 

vigselrätten behållas i tre år, under förutsättning att 
medlemskap och förtroende finns i en lokal försam-
ling.

• Om innehavare av vigselrätt inte längre tillhör någon 
pingstförsamling och inte heller övergått till annat 
kristet samfund som har rätt att ge vigselrätt dras 
vigselrätten omedelbart in. Detta gäller även pensio-
närer.

• Det ankommer på den som har vigselrätt att meddela 
när förändringar som påverkar vigselrätt sker. 

Ytterst är det du som vigselförrättare som ansvarar för 
att snarast meddela förändringar i din tjänst och även i 
ändring av kontaktuppgifter.

Ordningen vid avslut och flytt är normalt:
• När vigselbehörig person meddelar om flytt till an-

nan församling registreras vigselrätten över på den 
nya församlingen (förutsatt att församlingen är med-
lem i Trossamfundet Pingst). Samma sak sker om den 
nya församlingen meddelar detta.

• Om församlingen meddelar om avslutad tjänst och 
att vigselrätten inte skall vara knuten till försam-
lingen avförs vigselbehörigheten efter kontakt med 
vederbörande.

• Om församling och vigselförrättare gemensamt 
kommer överens om att vigselrätten ska vara kvar 
efter avslutad tjänst, kan den vara kvar i upp till 3 år. 
Förlängningen kan ex. användas om personen avser/
överväger att inom snar framtid gå in i ny tjänst eller 
om personen har inbokade vigslar i närtid.

Pastorer som innehar vigselrätt vid sin pensionering kan 
efter godkännande från sin församling behålla sitt förord-
nande.

Med tjänst avses inte enbart anställning som pastor utan 
också tjänst som person är avskild till i församlingen utan 
lön. Ledord för detta är KALLAD till ordets tjänst, BE-
KRÄFTAD av en lokal församling och ÖVERLÅTEN till 
gemenskapen i pastorsnätverket. Det är också ledorden 
för pastorsnätverket. I de riktlinjer för vigselförrättare i 
Pingst som presenterades på pastorskonferensen 2020 
anges:
”Det är pastorer som förrättar vigslar inom pingströrel-
sen. Pastorn ska vara aktiv deltagare i pastorsnätverket 
och vigselförrättarens församling ska bekräfta personen i 
sin roll (det är inte en lönefråga utan en fråga om kallelse 
och funktion).”

 

Tveka aldrig att kontakta oss om du som vigselbehörig eller ni som för-
samling har frågor. Det är bättre att fråga en gång för mycket. Att viga 
är ett stort förtroende och vi är glada för det fina samarbete vi har som 
församlingsrörelse i att bära detta!
Richard Svensson (behörigheter och kurs) richard.svensson@pingst.se
Magnus Wahlström (register om myndighetskontakt) magnus.wahlström@pingst.se

Kontaktinfo och material finns här: https://www.pingst.se/sverige/



Om Pingst Pastor
Nätverket Pingst Pastor etablerades 2012 för att vara en gemenskap till stöd för 
pastorerna och i förlängningen vara ett sammanhållande kitt i hela pingströrel-
sen. De tre kriterierna för att få vara med i nätverket är: Kallad till Ordets tjänst, 
Bekräftad av en lokal församling och Överlåten till gemenskap med pastorerna 
i Pingst.
Nätverket vill både vara en plats för goda relationer till kollegor och för utma-
ningar som får återverkan på lokal nivå. Medlemmarna inbjuds varje år i januari 
till en nationell konferens, men möts också under året i mindre så kallade pro-
cessgrupper. I dagsläget är det drygt 800 medlemmar i cirka 60 processgrup-
per. Landet är indelat i sju regioner där varje har en regionledare. Ibland ordnas 
särskilda aktiviteter som regionen ansvarar för. 

Regionledarna ansvarar för pastorsnätverkets medlemmar i sina 7 respektive 
områden. De har även ansvaret för att ha lämplighetssamtal med pastorer som 
ansöker om vigselrätt.

Information och material
Information om vigselkurs och blankett för anmälan finns på: www.pingst.se/vigsel

Trons Hemlighet ger en bibelteologisk bearbetning om äktenskap: https://www.pingst.
se/wp-content/uploads/2021/12/Aktenskap_TronsHemlighet.pdf

Gudstjänstboken innehåller ordningar för bland annat vigselgudstjänst: https://nyamusik.
se/forsamlingsmaterial/gudstjanst/handbocker/gudstjanstboken-handbok-for-frikyrkan

På Wikipingst finns underlag för vigselsamtal och vigselgudstjänst samt snygga mallar för 
vigselbevis: www.wikipingst.se

Om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993305-om-ratt-att-forratta-vigsel-
inom_sfs-1993-305

Äktenskapsbalken: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/aktenskapsbalk-1987230_sfs-1987-230

Pingstförsamlingarnas vigselrätt
Den religionsfrihetslag som trädde i kraft januari 1952 gjorde det möjligt att 
förrätta kyrklig vigsel i frikyrkor. Inom Pingströrelsen organiserades detta inom 
Pingstförsamlingarnas Vigselnämnd (PVN).

Pingstförsamlingarnas Vigselnämnd fastställde nuvarande regler för vigselrätt 
inom Pingströrelsen den 4 december 2008 och dessa började gälla den 1 jan 
2009. Dessa regler övertogs av Trossamfundet Pingst - fria församlingar i sam-
verkan när vigselnämndens funktion överfördes dit 2012.

Kontaktpersoner:
Richard Svensson (behörigheter och kurs) 
richard.svensson@pingst.se

Magnus Wahlström (register om myndighetskontakt) 
magnus.wahlström@pingst.se

Boktips: 
Kallad, bekräftad, 
överlåten är en 
antologi med 38 
bidrag från pas-
torer. De skriver 
var och en om ett 
ämne de brinner 
för. Boken ger 
ett konkret och 
praktiskt bidrag in i det dagliga 
arbetet för pastorer ute i försam-
lingarna.
Den kan köpas i Pingst Web-
shop: https://nyamusik.se/
forsamlingsmaterial/samfunds-
material/pingst-1/lara-liv/kallad-
bekraftad-overlaten


