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Borgerlig vigsel
Borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag. Från 1 maj 2009 har äkten-
skapsbalken ändrats och äktenskapet har blivit könsneutralt vilket innebär att 
personer av samma kön får ingå äktenskap. 

En borgerlig vigsel är kostnadsfri och genomförs enligt särskilt vigselformulär vid en 
enkel ceremoni. Du behöver inte vara skriven i Skövde kommun för att få vigas  
i stadshuset. Tider för vigselceremoni hittar du på skovde.se.

Hur går en borgerlig vigsel till?

Tänk på att ni måste visa upp giltig legitimation, såsom körkort, pass 
eller dylikt vid ceremonin. Om ni vill vigas på annan plats än i stadshuset 
så måste ni komma överens med vigselförrättaren om tid och plats. 

Vigseltext 
Inför vigseln kan man välja mellan en lång eller en kort version av vigseltexten, 
det vill säga det som vigselförrättaren läser upp för er. Nedan ser ni de båda 
texterna som ni väljer mellan. 

Vigseltext - lång version
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 NN ta denna/denne NN till din hustru/man att älska henne/honom i 
nöd och lust?
Vill du NN ta denna/denne NN till din hustru/man att älska henne/honom i 
nöd och lust?

(Paret växlar 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.

Låt mig önskar er lycka och välgång i ert äktenskap.

Vigseltext - kort version
Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra.
Vill du NN ta denna/denne NN till din hustru/man?
Vill du NN ta denna/denne NN till din hustru/man?
Jag förklarar er nu för äkta makar.

Först ansöker ni om ”Intyg hindersprövning” hos Skatteverket 
på skatteverket.se. Tänk på att ansöka i god tid. 
När hindersprövningen är klar får ni ”Intyg hindersprövning” 
och Vigselintyg från Skatteverket. Intygen gäller i fyra månader.

Därefter skickar ni in blanketten ”Vigselanmälan”, som finns på  
skovde.se, tillsammans med intygen ni fått från Skatteverket 
till kommunen senast två veckor före önskat vigseldatum.

Vid vigseln ska två vittnen närvara. Vilka som ska vara vittnen 
avgör ni själva, det enda kravet är att de fyllt 18 år. Skövde 
kommun kan hjälpa till med vittnen om så önskas.

Efter vigseln får brudparet ett vigselbevis och vigsel- 
förrättaren underrättar Skatteverket om vigseln.

Mer information och kontaktuppgifter hittar du på skovde.se eller via Skövde 
kommuns kontaktcenter 0500-49 80 00.


