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Förslag till kyrkomötesbeslut 
1. Kyrkomötet beslutar att ta ett principbeslut att ändra åldern för konfirmation i 

Svenska kyrkan till året de unga fyller 14 år. 
 2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till 
kyrkostyrelsen att utreda frågan om konfirmationsålder och återkomma till 
kyrkomötet med ett förslag om ändring av åldern för konfirmation 
  

Motivering 
CA 35 % av ungdomar i 15-årsåldern som är kyrkotillhöriga blir konfirmerade. 
 Eftersom den som blir konfirmerad förmodas vara  mer motiverad att stanna kvar 
som medlem i Svenska kyrkan än den som inte är det, borde  detta inge  oro för 
kyrkans framtida medlemsutveckling. 
  
 En anledning till att allt färre 15 åringar vill konfirmera sig kan ha många olika 
orsaker. En faktor kan vara åldern hos dem när de bjuds in till konfirmandarbete. 
Det kommer för sent för en del barn. Många tonåringar går igenom puberteten 
tidigare än förr och befinner sig i ett annat skede i livet än när det är mest optimalt 
att engagera sig för något som förknippas mer med familj och tradition än ett liv på 
väg mot vuxenlivet. 
  
 En sänkning av åldern för konfirmander skulle innebära att kyrkan kommer i 
kontakt med  barnen tidigare i livet och vid ett tid då föräldrarna har ett större 
inflytande och ansvar för deras val och beslut. 
 Ett tidigareläggande av konfirmationen skulle minska den konflikt som kan 
uppstå när det gäller hur mycket tid man vill lägga på fritidsaktiviteter när 
skolarbetet kräver allt mer för varje år på högstadiet. 
 Ett tidigareläggande av konfirmandarbete  skulle förlänga tiden för uppföljande  
verksamhet efter konfirmationen med ett helt år innan ungdomarna når 
gymnasieåldern. 
 Många moment i konfirmandarbete såsom sång och musik, lägerverksamhet och 
gruppaktiviteter passar väl så bra för åldern 13-14 år som åldern 14-15 år. 
  
 
 
Hässleholm tisdag 8 juni 2021 



 

2 

Mot 2019:x  
Lars Arvidsson (FiSK), Olov Lindquist (FiSK), Bengt Olsson (FiSK), 


	Förslag till kyrkomötesbeslut
	Motivering

