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Byte av uppdrag inom vigningstjänsten 
 
 
 
Läronämndens yttrande över kyrkostyrelsens skrivelse 2021:4 Ändringar i kyrko-
ordningen 
 
Läronämnden konstaterar att skrivelsen i många avseenden ger uttryck för ställnings-
taganden som läronämnden tidigare har framhållit om kyrkans ämbete. Skrivelsen 
poängterar att vigningstjänsten är livslång och att ämbetet är kyrkans och inte något 
som den enskilda fritt förfogar över. Likaså betonas att vigningstjänsten syftar till för-
samlingens andliga uppbyggelse och till att rusta församlingen för dess gemensamma 
uppdrag i världen. Därigenom framhålls att detta är en tjänst som är till för andra.  

I tidigare yttrande har läronämnden sagt:  

Svenska kyrkan har en vigning med samma grundläggande innehåll till 
de tre uppdragen som biskop, präst och diakon. Vigningen innebär att 
den som vigs får kyrkans kallelse att gå in i livslång tjänst med förplikt-
else till Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.  
 Samtidigt sker vigningen till ett särskilt ansvar eller uppdrag som 
biskop, präst eller diakon. Dessa uppdrag har olika karaktär. (Ln 2005:5y) 

Tidigare har läronämnden framhållit: ”Vid en övergång till ett nytt uppdrag inom 
kyrkans vigningstjänst kvarstår möjligheten att på kallelse fullgöra uppdrag utifrån 
den tidigare vigningen” (Ln 2005:5y). Men eftersom skilda bestämmelser gäller för 
prästens och diakonens tystnadsplikt och anmälningsplikt, vilket förtydligades av 
kyrkomötet 2011 (KmSkr 2011:11), är det av vikt för en konfident att veta om det är 
med en präst eller diakon som samtalet förs. 

Läronämnden menar därför att den diakon som vigs till präst, eller den präst som 
vigs till diakon, inte längre bör få utöva det tidigare uppdraget. Detta är ett förtyd-
ligande som handlar om uppdraget och inte om vigningen. Läronämnden ser det därför 
som en ordningsfråga inom ramen för Svenska kyrkans ämbetsteologi. 

 
Uppsala den 27 augusti 2021 

 
På läronämndens vägnar 

 
Antje Jackelén, ordförande 

Cecilia Nahnfeldt, sekreterare 
 

Närvarande: Ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande, biskop Karin Johannesson, 
biskop Martin Modéus, biskop Åke Bonnier, biskop Johan Dalman, biskop Mikael 
Mogren, biskop Fredrik Modéus, biskop Johan Tyrberg, biskop Susanne Rappmann, 
biskop Sören Dalevi, biskop Eva Nordung Byström, biskop Thomas Petersson, biskop 
Andreas Holmberg, Marta Axner Ims, Teresa Callewaert, Göran Eidevall, Eva-Lotta 
Grantén, Håkan Möller, Jesper Svartvik och Mikael Winninge. 

 
Margarethe Isberg har deltagit i nämndens överläggningar men var inte närvarande 
vid beslutstillfället. 


