
Löftesord för 
borgerlig vigsel

Förkortad version, längre utökad version och  
exempel på egna löftesord



Löftesord för borgerlig vigsel
Har ni egna önskemål – prata med er vigselförrättare 

Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek och tillit.
Genom att ingå äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra.
Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap.
Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra, frågar jag: Vill du N.N. ta  
denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust? 
(Svar : Ja.)

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust?
(Svar : Ja.)

(Paret kan växla ringar.) 

Jag förklarar er nu för äkta makar.
När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till 
varandra och den aktning för varandra som ni känt i denna stund och som lett er hit. 
(Texten författad av Per Anders Fogelström.)

Låt mig önska er lycka och välgång i ert äktenskap. 

Förkortad version
Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Vill du N.N. ta denna/denne N.N.  
till din hustru/man?
(Svar : Ja.)

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man?
(Svar : Ja.)
Jag förklarar er nu för äkta makar. 

Längre, utökad variant
I dag ska hon (namn) och han (namn) gifta sig. Vi har alla samlats här för att tillsammans med 
dem dela denna viktiga stund i deras liv. Låt mig tala om varför de har valt att bli man och 
hustru.

Hon (namn) och han (namn) har kommit hit för att inför oss alla, familj och vänner, öppet 
tillkännage sin kärlek till varandra och sitt val att leva och växa tillsammans. Detta gör de med 
önskan att vi alla ska ta del av deras beslut, respektera det och stödja det, nu och i framtiden, 
så att det på så vis blir än kraftfullare.

De har alltså inte kommit hit idag för att högtidligen avlägga heliga löften, de anser att löften 
alltför lätt kan brytas.

Hon (namn) och han (namn) har bett mig att berätta vad det innebär för dem att ingå äktenskap.
Ni gifter er inte för att äga varandra eller för att skapa en känsla av trygghet. Er övertygelse är 
att ingen kan äga någon annan och sann trygghet kan bara komma inifrån en själv.



Ni vill inte heller i ert äktenskap begränsa, kontrollera eller på något annat sätt hindra varan-
dra från att uttrycka er själva eller från att leva på det sätt som era hjärtan önskar.
Ni har även sagt att ni i äktenskapet inte kräver eller förväntar er, inte ens hoppas, att allt det 
som ni kommer att behöva i livet ska givas utav den andre.

Ni har talat om för varandra att ni gifter er i full vetskap om att allt det som ni behöver, allt 
kärlek, all visdom, all styrka och all kraft, finns inom er själva. Därför vill ni inte leva tillsammans 
i hopp om att få dessa gåvor, utan med förhoppningen att kunna ge dem så att den andre kan 
ha dem i än större överflöd.

Slutligen är ni överens om att ni därför ser äktenskapet som ett sätt att skapa möjligheter 
snarare än skyldigheter. Möjligheter för att växa, att skapa ett liv tillsammans, ett liv som inte 
är möjligt att skapa var för sig, att hjälpa varandra att genomskåda alla falska tankar och idéer 
som ni någonsin haft om er själva. Äktenskapet gör det möjligt att gå genom livet med någon 
som man älskar och är jämbördig med samt att under denna resa dela såväl den sorg som 
den glädje som kommer på livets stig. Stämmer detta som jag har sagt?

Som ett tecken på er kärlek och er förening skall ni utbyta ringar. Ringen är sedan urminnes 
tider en symbol för evighet och frid, för trohet och kärlek, för det som varken har början eller 
slut. Han (namn), tag nu den ring som du vill ge till henne (namn) och säg efter mig.

Jag, han (namn), ber dig, hon (namn), att vara min älskade, min vän och min hustru. Jag säger 
till dig idag att min önskan är att ge dig min djupaste kärlek och min ärligaste vänskap, både 
när du är lycklig och när du är fylld av sorg, både när du handlar av kärlek och när du handlar 
utan kärlek, både när du minns vem du verkligen är och när du glömt det. Det är min vilja och 
önskan att vara hos dig tills livet skiljer oss åt.

Hon (namn), väljer du att uppfylla hans (namn) önskan och bli hans hustru? Hon (namn), tag 
nu den ring som du vill ge honom (namn) och säg efter mig. 

Jag, hon (namn), ber dig, han (namn), att vara min älskade, min vän och min make. Jag säger 
till dig idag att min önskan är att ge dig min djupaste kärlek och min ärligaste vänskap, både 
när du är lycklig och när du är fylld av sorg, både när du handlar av kärlek och när du handlar 
utan kärlek, både när du minns vem du verkligen är och när du glömt det. Det är min vilja och 
önskan att vara hos dig tills livet skiljer oss åt.

Han (namn), väljer du att uppfylla hennes (namn) önskan och bli hennes man? Han (namn), 
tag nu den ring som du vill ge henne (namn) och säg efter mig. 
Detta äktenskap är buret av vår verklighets bakomliggande kraft och orsak, det är buret av 
alltings hemvist och ursprung. 

Må ert hem vara en plats av lycka för vem som än kommer till det. Låt i ert hem både unga 
och gamla, vänner och familj, finna glädje i varandras sällskap. Må skapandet ha en naturlig plats 
i era liv och låt det vara en källa till behag.

Må de som finns i er närhet ta del av skönheten och rikedomen i er kärlek, må ert arbete 
ge er glädje och må det berika andra. Må era dagar vara många och lyckliga under livets alla 
skeenden på er gemensamma väg.  



Exempel på egna löftesord 

NN (mannen), tag nu den ring som du vill ge till NN (kvinnan) och säg efter mig:
Jag, NN, ber dig, NN, att vara min älskade, min vän och min hustru. 
Min önskan är att ge dig min djupaste kärlek och min ärligaste vänskap, både när du är lycklig 
och när du är fylld av sorg. 

Det är min vilja och önskan att vara hos dig tills livet skiljer oss åt.

NN, väljer du att uppfylla NN önskan och bli hans hustru? 
Svar Ja!

NN (kvinnan), tag nu den ring som du vill ge till NN (mannen) och säg efter mig:
Jag, NN, ber dig, NN, att vara min älskade, min vän och min man. 
Min önskan är att ge dig min djupaste kärlek och min ärligaste vänskap, både när du är lycklig 
och när du är fylld av sorg. 

Det är min vilja och önskan att vara hos dig tills livet skiljer oss åt.
NN, väljer du att uppfylla NN önskan och bli hennes man
Svar Ja!
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