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Antaget av EFS styrelse  
 
Beslutad i EFS styrelse 2006, reviderat 2007, 2010-06-11–12, §121/10 och 2014-11-03, 3.1. 
 

 
VIGNINGSLÖFTEN FÖR PRÄSTER 

 
Vill ni i Guds den treeniges namn 

åtaga er uppdraget att vara präst 
och utöva detta så, 

att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd 
och Guds vilja förverkligad i världen? 

 
Vill ni stå fasta i kyrkans tro, 

rent och klart förkunna Guds ord. 
så som det är oss givet i den heliga Skrift 

och så som det är omvittnat 
i vår kyrkas bekännelse, 

och rätt förvalta sakramenten? 
 

Vill ni i er tjänst följa vår kyrkas ordning, 
och förverkliga er kallelse 
med Kristus som förebild? 

 
Vill ni leva så bland människor, 

att ni blir vittnen om Guds kärlek 
och om försoningens hemlighet? 

 
--- 
 

Jag, NN, vill med Guds hjälp och i förtröstan på 
Guds nåd leva enligt dessa löften. 

 
Må Gud som har börjat ett gott verk i er, 
fullfölja det, så att hans goda vilja sker. 

I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn. 
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PM för prästantagning i EFS  
 
1. EN PRÄSTVIGNING 
 
Svenska Kyrkan har en vigning till präst. Att vigas till präst för tjänst i EFS sker i enlighet med de 
kriterier som gäller för präster i Svenska Kyrkan, enligt både de dokument som beskriver 
prästämbetet (Kyrkoordningen 2004; 31 kap. § 5- 6; Biskopsmötets skrift från 1994: ” Att bli präst i 
Svenska Kyrkan”) och de dokument som utgör avtal mellan Svenska kyrkan och EFS beträffande 
samarbete kring prästvigning.  
 
2. ATT BLI PRÄST MED TJÄNST I EFS 
 
Ett beslut om att anta för tjänst i EFS och rekommendera för prästvigning sker på basis av både en 
inre och en yttre kallelse. Beslutet behöver för alla parter vara välbearbetat och få tid att mogna i 
bön, reflektion och samtal. EFS önskar att vägen till tjänst som präst ses som en process. Denna 
process omfattar flera inslag.  
 
Alla som vill ansöka om antagning för vigning till präst med tjänst i EFS omfattas av detta PM och 
en antagningsprocess under ett år. I detta PM för prästantagning i EFS beaktas även det första året i 
tjänst som präst. Att delta i EFS antagningsprocess innebär att man inte är aktuell för att parallellt 
antas av något stift.  
 
3. KANDIDATENS FÖRBEREDELSER 
 
I antagningsprocessen har den enskilde kandidaten ett stort 
ansvar. EFS vill ge goda förutsättningar för en bred 
antagningsprocess med utrymme för förberedelser och 
bearbetning.  

Det åligger kandidaten att ta ansvar för sitt deltagande i  
alla delar i antagningsprocessen, som den beskrivs i detta PM 
samt att hålla sig informerad om densamma. Till sitt stöd har 
kandidaten Stiftelsegruppen, EFS handläggare och utsedd 
kontaktperson.    
    

3.1 Kravspecifikation för präster som skall tjänstgöra i EFS 
Utbildningens längd  
• Utbildningen skall omfatta minst 3,5 års studier inklusive pastoral termin  
• EFS rekommenderar i normalfallet 4,5 års studier inklusive pastorat termin  
• Utbildningens längd bestämt av EFS efter en dialog mellan EFS och prästkandidaten.  
 
Akademiska krav från EFS sida  
• Minst kandidatexamen om 3 år (180 hp).  
• I särskilda fall högskoleexamen (120 hp) samt ytterligare akademiska kurser, om minst 1 år (60 
hp).  
• De akademiska kraven bestäms av EFS efter en dialog mellan EFS och prästkandidaten.  
 
I ovan nämnda högskolepoäng ska ingå:  
Religionsvetenskap, A-kurs 30 hp  
Religionsvetenskap/teologi exegetik 30 hp  
Religionsvetenskap/historiskt-praktisk teologi 45 hp  
varav Liv och tro i EFS 7,5 hp  
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Svenska kyrkans tro och liv 7,5 hp  
Själavård 15 hp  
Kyrko- och missionshistoria 15 hp  
Religionsvetenskap/teologi med systematisk inriktning (inkl etik) 30 hp  
varav Luthersk teologi (både i historia och nutid) 7,5 hp  
Teologisk etik 7,5 hp  
Summa 135 hp  
I kandidatexamen (180 hp) får ingå sammanlagt högst 30 hp av annat ämne än 
teologi/religionsvetenskap.  
Rekommenderade kurser  
Utöver de obligatoriska kraven rekommenderar EFS gärna följande kurser:  
• ledarskap 7,5 hp,  
• församlingsutveckling 7,5 hp  
• Exegetik språklig variant  
 
Formella pastorala krav  
• Pastorala moment motsvarande ca 1 termins studier parallellt med de akademiska studiernas första 
tre eller fyra år. De pastorala momenten ska innehålla minst en praktikperiod i EFS.  
• Vid behov av ökad kunskap om Svenska kyrkan hos en enskild student kan Johannelund ordna en 
fältstudiekurs i en enskild församling i Svenska kyrkan.  
• Praxistermin mot slutet av utbildningen. 
 
Övriga krav: kompetens- och erfarenhetskrav med mera  
För att få prästtjänst i EFS ska kandidaten  
• ha genomgått egen själavård vid minst 10 tillfällen under utbildningens gång  
• ha ett intyg som intygar att han/hon har genomgått EFS antagningsprocess och blivit bedömd 
lämplig av EFS. 
 
3.2 Intresseanmälan för prästtjänst 
Varje person som vill anmäla intresse för vigning till präst för tjänst i EFS, skall skicka en 
intresseanmälan till: EFS, att: Styrelsens antagningsråd, 751 70 Uppsala. Intresseanmälan skall 
göras på särskild blankett och kan göras när som helst under året. Blanketten kan hämtas på 
www.efs.nu eller beställas från EFS kansli. Intresseanmälan skall åtföljas av ett personligt brev, som 
omfattar två A4 sidor. Där skall den intresserade presentera sig själv, sin bakgrund samt sina motiv 
för och tankar om att bli präst just inom EFS. CV bör bifogas liksom brev från eventuell respektive. 
Intresseanmälan bör helst lämnas in under det första studieåret, för att studenten ska kunna erhålla 
ett tidigt lämplighetsbesked. 

Efter inlämnad intresseanmälan deltar kandidaten i den fortsatta antagningsprocessen. 

 
3.3 Praktik/VFU, verksamhetsförlagd utbildning 
Som en del i utbildningen vid Jth genomför kandidaten under minst två veckor ett 
fältstudium/praktik/VFU i missionsförening eller samarbetskyrka. Det 4,5- och 5,5-åriga 
programmet innehåller ytterligare två VFU-perioder i en församling i Svenska kyrkan. Skriftlig 
rapport från praktikhandledare ingår sedan i underlaget för antagning. Kandidat med annan 
utbildningsbakgrund bör kunna uppvisa motsvarande rapport.  

 

3.4 Erfarenhet av och kännedom om EFS 
Här avses erfarenhet av och kännedom om EFS utöver vad den i punkt 3.3 nämnda praktiken ger. 
Den kan t ex bestå i tidigare frivilligt engagemang, sommarpraktik/sommarjobb, tidigare tjänst, 
uppdrag under studietiden eller liknande. Samråd om innehåll och eventuell komplettering kan 
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göras med kontaktpersonen (se punkt 4.1) under antagningsprocessen. 
Den som inte haft kontakt med EFS före sin utbildning vid Jth ska skaffa sig sådan erfarenhet under 
utbildningstiden. Samråd om innehåll görs med bl.a. kontaktperson som en del av 
prövningsprocessen. 
 
3.5 Stiftelsegruppen 
Kandidater som finns i antagningsprocessen skall delta i Stiftelsegruppens regelbundna träffar på 
Jth. Handläggaren för antagningsfrågor ansvarar för samlingarna.  
Syftet med Stiftelsegruppen är att: 

- stödja kandidaterna i antagningsprocessen. 
- vara platsen för fortlöpande och aktuell information. 
- vara forum för att samtala, diskutera, bearbeta teologiska, ideologiska och praktiska frågor 

som är aktuella i EFS. 
 

 
4. PROCESSENS GÅNG 
  

4.1 Kontaktperson 
Kandidaten tilldelas en kontaktperson, företrädesvis en 
distriktsföreståndare, och kallas till samtal  
två gånger per termin varav minst ett av dessa är ett personligt 
möte. Kontaktpersonen utses oberoende av geografi eller 
relation till kandidaten. Till kontaktpersonens stöd och för 
kontinuitet tillhandahåller handläggaren ett samtalsunderlag. 
Målsättningen med samtalen är att bearbeta:  

- kandidatens kallelse till prästtjänst 

- kandidatens möjlighet att fungera i de tjänster EFS 
erbjuder 

- kandidatens reflektion kring evangelisk-luthersk teologi 
och EFS tradition 

- kandidaten som möjliggörare av ideella /frivilligresurser, såväl utifrån 
ideologiska/teologiska motiveringar och aspekter som tjänstemässiga och praktiska. 

Utifrån dessa fyra teman rapporterar kontaktpersonen på särskilt formulär om kandidatens 
förutsättningar för att ha tjänst i EFS. 

  

4.2 EFS-dagar 
En gång varje år inbjuds kandidaterna och antagningsrådet till två dagar på kursgård eller 
motsvarande. 
 
Målsättningen är: 

- att som en del av bearbetningen av prästrollen spegla bredden av EFS i Sverige och världen.  
- att erbjuda ett första möte mellan kandidaten och styrelsens antagningsråd.  
- att presentera vad som är på gång inom EFS och möjligheter till utveckling. 

 
Samtliga kandidater inbjuds. Före ansökan om antagning skall kandidaten vid minst ett tillfälle ha 
deltagit i EFS-dagar. EFS bjuder kandidaterna på kost och logi. 
 

4.3 Intervju  
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Minst två intervjutillfällen arrangeras varje år. Intervjun är en av delarna i antagningsprocessen och 
vägs liksom övriga delar in i beslut om antagning. Intervjugruppen arbetar utifrån punkterna nedan 
och avlämnar en skriftlig rapport på särskilt formulär. Intervjugruppen består av tre personer och 
utses av missionsföreståndaren. Minst en av intervjupersonerna ska vara aktiv i kyrklig tjänst. 
Intervjun bör äga rum i slutet av kandidatens bearbetningsprocess.  

Kandidaten ansvarar för att hos handläggaren boka tid för intervju.  

Målsättning med intervjun är en skriftlig bedömning av  

- kandidatens personliga lämplighet. 

- kandidatens relation till EFS. 

- kandidatens teologiska grundsyn. 

- kandidatens lämplighet som präst i Svenska kyrkan, med tjänst i EFS. 

 

5. ANTAGNING – LÄMPLIGHET, TJÄNST OCH PRÄSTVIGNING 
Beslut om antagning tas i tre steg. 

1. EFS styrelse fattar beslut om kandidatens lämplighet för tjänst i EFS. 

2. Kandidaten söker och erhåller tjänst i EFS. 

3. EFS styrelse beslutar om rekommendation för prästvigning, för tjänst i EFS. 

Förutsättningen för att EFS styrelse ska kunna besluta om rekommendation för prästvigning är att 
en tjänst erhållits.  

 
5.1 Beslut om lämplighet och rekommendation för prästvigning 
Efter intresseanmälan, vilken normalt sker under första studieåret, när kandidaten genomfört minst 
en praktik/VFU, har erfarenhet av och kännedom om EFS, haft minst tre samtal med kontaktperson, 
deltagit i EFS -dagar samt genomgått intervju kan denne via handläggaren erhålla EFS styrelses 
beslut om lämplighet för tjänst inom EFS.  

När tjänst erhållits för den som fått positivt lämplighetsbesked måste ansökan om rekommendation 
för prästvigning ställas till EFS styrelse. Denna ansökan görs via handläggaren. 

Har beslut om rekommendation för prästvigning inte fattats av EFS styrelse inom 5 år från det att 
lämplighetsbesked erhållits, måste antagningsprocessen göras om. 

 
5.2  Styrelsens antagningsråd 
Styrelsens antagningsråd består av fyra personer: två ledamöter utsedda av EFS styrelse, EFS 
missionsföreståndare och handläggaren i antagningsfrågor (adjungerad, föredragande),  

De kriterier rådet utgår från är desamma som gäller för präst i Svenska Kyrkan enligt 
Kyrkoordningen och Biskopsmötets skrift ”Att bli präst i Svenska Kyrkan” samt EFS stadgar och 
styrdokument. Rådet sammanträder efter behov. 
 

Till grund för styrelsens antagningsråds 
bedömning ligger: 
 
      a) intresseanmälan med personligt brev, 

CV, samt brev från eventuell respektive. 
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b) registerutdrag över hittills fullgjord utbildning. 
 
c) rapport från handledare vid fältstudium/praktik/VFU, 
 
d) skriftligt intyg från erfarenhet av EFS. 
 
e) kontaktpersonens rapport. 
 
f) närvarointyg från EFS-dagar . 
 
g) skriftlig rapport från intervju. 

 

Styrelsens antagningsråd lämnar någon av följande rekommendationer: 

- Kandidaten bedöms lämplig för tjänst i EFS.  
- Kandidaten bedöms ej lämplig för tjänst i EFS 
- I undantagsfall bedöms kandidaten lämplig för tjänst i EFS efter vissa kompletteringar. 
 
5.3 Meddelande till kandidaten 
Utfallet av EFS styrelses beslut meddelas skriftligt till kandidaten av missionsföreståndaren. Vid 
negativt besked ska det skriftliga meddelandet föregås av ett personligt samtal. 
 
5.4 Bedömningens giltighet 
Varje stift, tillika EFS, har sin egen antagningsprocess. Ej bedömd lämplig innebär att man ej kan 
antas i något annat stift eller vice versa. Nytt beslut om antagning kan ske efter fem år.  

 
6. BESLUT  
 
EFS styrelses beslut sker i två steg: 
1. När kandidaten har fullgjort alla delar i antagningsprocessen så förmedlar handläggaren ärendet 
till antagningsrådet för beredning och därefter till EFS styrelse för beslut om lämplighetsförklaring. 
Protokollsutdrag på styrelsens beslut skickas till berörda parter. 
 
2. Den som erhållit lämplighetsförklaring och fått tjänst kan ansöka hos EFS styrelse om beslut att 
bli rekommenderad för prästvigning. Denna ansökan förmedlas genom handläggares försorg. Med 
ansökan bifogas: 
a. intyg på att all utbildning är fullgjord 
b. intyg på att anställning i EFS erhållits 
Ansökan bereds av styrelsens antagningsråd för beslut i EFS styrelse minst 6 månader före planerad 
prästvigning.  
 
7. PRÄSTEXAMEN OCH PRÄSTVIGNING 
 
Prästvigning är en gemensam angelägenhet för EFS och Svenska Kyrkan. Efter beslut i EFS 
styrelse informeras stift och distrikt om aktuella prästkandidater för fortsatt handläggning  
i stift och distrikt. 
 

Distriktsföreståndare i aktuellt tjänstgöringsstift ansvarar för och tar initiativ till att kontakt 
upprättas mellan stift och kandidat helst 6 månader före prästexamen och prästvigning. 
Distriktsföreståndaren skall personligen finnas med i kandidatens kontakter med stiftet. 
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Präst som vigs för tjänst i EFS skall ha prästskjorta och mörk dräkt eller mörk kostym i samband 
med prästexamen och vigning. Vid mottagande på EFS årskonferens bär prästvigd prästskjorta och 
den som ännu ej är vigd bär vit överdel och herrar slips.  
 
Där det är genomförbart medverkar EFS missionsföreståndare i prästvigningen annars företräds 
EFS av aktuell distriktsföreståndare.  
 
I samband med EFS årskonferens presenteras personer som vigs till präst för tjänst i EFS. Dessa 
deltar i hela årskonferensen och inbjuds särskilt via EFS kansli. Vid detta tillfälle avges 
lojalitetsförklaring gentemot EFS. Sändning och förbön sker och Missionsföreståndaren överlämnar 
en bibel.  
EFS står för resa, logi och festmiddag för kandidat och make/maka. 
 
8. ÖVRIGT 
 
8.1 Enskilt möte med Missionsföreståndaren 
Under antagningsprocessen kallas kandidaten till ett enskilt möte med Missionsföreståndaren. 

 

8.2 Information 
Samtliga studerande i åk 1 vid Jth ges under hösten information om prästantagningsprocessen inom 
EFS. Handläggaren ansvarar för denna information.  

Varje höst inbjuds också studenter i de högre årskurserna vid Jth till en informationskväll där EFS 
Distriktsföreståndare berättar om EFS arbete och tillgängliga tjänster.  

Information om prästantagningsprocessen presenteras på EFS hemsida: www.efs.nu, där blankett 
för intresseanmälan finns att hämta. 

En folder, med prästkandidater som målgrupp, presenterar hur man blir antagen till prästtjänst i 
EFS. 

Missionsföreståndarens handläggare ansvarar för att informationen är aktuell, relevant och 
tillgänglig för berörda parter.  

 
9. MENTORSKAP OCH HANDLEDNING UNDER FÖRSTA ARBETSÅRET SOM PRÄST. 
 
Att bli en väl fungerande präst är en process som fortsätter in i tjänsten efter vigningen. EFS vill 
därför se till att varje person som går in i prästtjänst erhåller en mentor, med hjälp av sin 
arbetsledning, under sitt första år. Mentorn ska finnas utanför det egna arbetssammanhanget och 
utgöra samtalspartner kring arbetssituation, arbetsuppgifter, EFS som rörelse och tjänstekontext, 
egen utveckling, etc. Samtalen ska ingå i den nyvigde prästens arbetstid och uppgå till ca sex samtal 
under ett år. 

Som en del av introduktionen under det första året som präst i EFS bör två veckors praktik göras i 
den lokala församlingen inom Svenska Kyrkan, både för att lära känna och bli känd i det lokala 
sammanhanget. Anställande part ombesörjer detta. 

Under första året i tjänst erbjuder EFS grupphandledning vid fyra tillfällen. För handledningen 
ansvarar Centrum för utveckling vid Jth. 

 
10. SAMMANFATTNING: ANSVARSFÖRDELNING I PROCESSEN – I HUVUDDRAG - 
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10.1 EFS styrelse  
EFS styrelse har ansvaret för prästantagningsprocessen i EFS. 
Styrelsen utser ett antagningsråd. Detta råd består av två ledamöter utsedda av EFS styrelse, 
missionsföreståndaren och handläggare (adjungerad). Rådet bereder inför beslut i styrelsen. 
 
10.2 Missionsföreståndaren 
Missionsföreståndaren och dennes handläggare i prästantagningsprocessen har det operativa 
ansvaret för:  

- information till studerande och andra intresserade om prästantagning i EFS. 
- kallelse till ett enskilt möte med missionsföreståndaren efter intresseanmälan. 
- sammansättning av intervjugrupp. 
- planering, kallelse till och uppföljning av intervjuer, vid två tillfällen per år. 
- fördelning av kontaktpersoner.  
- planering och genomförande av EFS-dagar. 
- tillhandahållande och dokumenterande av stöd till berörda parter i antagningsprocessen, 

såsom mallar, underlag för samtal, arbetsordningar, instruktioner m m. 
- koordinering av information och handläggning gällande antagna/ej antagna prästkandidater.  
- årlig översyn och uppföljning av intresseanmäldas process. 
- kvalitetssäkring av antagningsprocessen i EFS.  
- att erbjuda relevant utbildning för kontaktpersoner och mentorer. 

 
10.3 Kontaktpersonen 
Den utsedde kontaktpersonen ansvarar för att: 
− initiera och hålla kontakt med tilldelade kandidater. 
− samtala med kandidaten två ggr/termin, varav minst ett samtal med personligt möte. 
− skriva rapport från samtalen utifrån en given mall.  
 
10.4 Distriktsföreståndare  
Distriktsföreståndare ansvarar för att: 
- vara tillgänglig som kontaktperson för prästkandidater. 
- Distriktsföreståndare i aktuellt tjänstgöringsstift ansvarar för att helst 6 månader före prästexamen 
och prästvigning, etablera kontakt mellan prästkandidat och stift.  
- Distriktsföreståndaren skall personligen finnas med i kandidatens kontakter med stiftet. 

 
10.5 Kandidaten  
Kandidaten har ansvar för att hålla sig informerad om aktuella tider då olika moment i EFS 
antagningsprocess äger rum. Särskilt ansvar har kandidaten för: 

– leva ett aktivt andakts- och församlingsliv. 

– sända in skriftlig intresseanmälan. 

– genomgå föreskriven utbildning med godkänt resultat. 

– hålla kontakt med handläggare och kontaktperson. Gäller även vid studieuppehåll. 

– genomföra praktik/VFU. 

– skaffa erfarenhet av och kännedom om EFS och Svenska Kyrkan 

– delta i Stiftelsegrupp och EFS-dagar. 

– via handläggaren boka tid hos intervjugruppen. 

– via handläggaren söka lämplighetsbesked för tjänst i EFS.  
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– söka och erhålla tjänst. 

 

 

Rev. 2010-05-31 inför beslut i EFS styrelse 

Margareta Westin Olsson, Birgit Hedman, Hakon Långström, Stefan Holmström, Anders Hillergren, 
Elon Elvinsson 
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