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Indledning
Udgangspunktet for analysen har været et udtræk af
alle medlemsoplysninger fra medlemsservice. Data er
blevet anonymiseret og samlet på tværs af korps i én
database. Dataene indeholder oplysninger om adresser, alder, ind- og udmeldelsestidspunkt på medlemmerne, samt hvilken gruppe de tilhører. Samtidig er
der trukket oplysninger om alle grupper, deres fysiske
adresse, og hvilket regionalt led de tilhører.
Dataene er suppleret med en mere overordnet oversigt over medlemsstatistik fra Danske Baptisters Spejderkorps, der indeholder en optælling af, hvor mange
medlemmer der er i de enkelte grupper af hvert køn.
Dataene er trukket ud i starten af juni måned 2017 og
indeholder den mængde historiske oplysninger (tidligere medlemmer), der var tilgængelige i medlemsservice på det pågældende tidspunkt.

Udtræk midt i året
De data, der er trukket ud af medlemsservice, er på
grund af projektets tidsplan trukket ud midt i året. Vi
kan se, at medlemstallet udvikler sig hen over året,
og der er stor forskel på, hvor mange medlemmer der
melder sig ind og ud i forskellige perioder af året. Den
måde, vi opgør medlemmer på, indeholder både de
medlemmer, der aktuelt er medlemmer på opgørelsestidspunktet, samt dem der i løbet af året har været aktive medlemmer, men som har meldt sig ud. Da vores
data er begrænset til første halvår, og års-dynamikken
peger på en større aktivitet i andet halvår, må vi forvente, at nogle af de tendenser, vi ser i dynamikken
mellem ind- og udmeldte, må forstærkes hen over året.
Se evt. afsnit om det samlede billede på næste side.

Korpsenes medlemsopgørelser
Manglende historiske data
På grund af de forskellige korps historie med elektronisk medlemsregistrering og den relativt nye ordning
med at registrere ensartet i medlemsservice er der
også forskel på, hvor mange historiske oplysninger
der er til rådighed for analysen. Det mest problematiske element heri er, at det nærværende datasæt for
KFUM-Spejdernes vedkommende mangler registrering af en stor del af de medlemmer, der var nyligt
udmeldte i forbindelse med skiftet til medlemsservice
i september 2016.
Der har været gjort forskellige tiltag for at imødegå den
udfordring, men ingen har vist sig at være tilstrækkelige
til, at vi for nuværende med rimelig sikkerhed kan pege
på historiske udviklinger, der inkluderer KFUM-Spejderne.

På Spejdernes Lejr 2017 er der heldigvis også tid til hygge på tværs af grupperne og det udnytter
Pigespejderne fra Gentofte-Vangede, Lyngby og Helleruplund gruppe.
Foto:4Katja Lund-Rasmussen
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Vi har overvejet at bruge medlemsopgørelser fra de
forskellige organisationer, men har kun gjort det for
Danske Baptisters Spejderkorps. De forskellige korps
har forskellige måder at arbejde med medlemsdata på
og har i forskellige perioder gjort medlemmer op efter
forskellige metoder. Det gør det næsten umuligt at få
et sammenligneligt grundlag at forholde sig til. Ved at
indskrænke analysen til de data, vi har haft til rådighed,
har vi samtidig gjort det muligt at arbejde med dataene på en ensartet måde. Dermed har vi kunnet se de
samme oplysninger på tværs af organisationerne.
Når vi har valgt alligevel at inddrage Danske Baptisters
Spejderkorps’ medlemsopgørelsen, skyldes det, at det
var den eneste måde at få dem med i det samlede
overblik på. De er derfor kun med i analysen i de konklusioner, der handler om det samlede medlemstal.

Medlems Dataanalyse

Side 5

Datakvalitet
I alle organisationerne hviler arbejdet med at vedligeholde medlemsoplysningerne på frivillige ressourcer lokalt i grupperne. Det indebærer, at der er meget forskellige procedurer for, hvordan og hvornår man opdaterer
data i systemet. Mange grupper skal rapportere deres
medlemsoplysninger i kommunale systemer fx konvensus. Da kommunerne arbejder med forskellige deadlines
antages det, at de lokale kasserere på forskellige tidspunkter ajourfører oplysningerne i medlemsservice. Ofte
er der desuden den dynamik, at de oplysninger, de skal
indberette til deres korps, danner grundlag for en af de
primære udgifter i gruppen, mens de oplysninger, de skal
indberette til fx kommuner, danner grundlag for den primære indtægt i form af tilskud. Der er ikke noget i vores
analyse, der peger på, at det er særligt problematisk.

Men ikke desto mindre skal man være varsom med at
lægge for meget i dynamikken i medlemsudviklingen,
særligt i forhold til timingen af hvornår medlemmer melder sig ind og ud.

Aldersinddelinger
De forskellige korps har forskellige måder at arbejde
med enheder eller grene på. Det er ikke en gang entydigt i hver enkelt organisation. Derfor har vi i analysen
valgt at fokusere på alderstrin. De er lidt mindre præcise og efterlader plads til, at det generelle billede afviger fra, hvad man kan genkende fra sin egen gruppe,
men omvendt er alder et entydigt parameter, som alle
korps kan forholde sig til.

Spejderbevægelsens samlede medlemstal er på ca. og udmeldelser fordeler sig meget ujævnt over året, og
70.000 medlemmer. Dette tal fremkommer, når med- får dermed det aktuelle medlemstal til at svinge melemstallet opgøres efter de metoder, som fx skal lægges get, afhængigt af tidspunktet på året. Samlet set viser
til grund, når man søger tipstilskud. I dette medlemstal tallene, at der er et flow på op til 20.000 medlemmer
Andel
årligt, og dermed altså et meget stort antal medlemer også indeholdt spejdere, som er udmeldt i løbet
afindmeldelser
året, eller som kun har været medlemmer i kort tid. Når mer, der hvert år melder sig både ind og ud.
man tager et øjebliksbillede af medlemstallet, som fx i
denne analyse, får man derfor et andet og lavere tal,
der viser det aktuelle antal medlemmer. Indmeldelser

Figur 1: Indmeldelse fordelt på måneder
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De forskellige korps har forskellige måder at arbejde med
enheder eller grene på. Det er ikke en gang entydigt i hver
enkelt organisation. Derfor har vi i analysen valgt at fokusere
på alderstrin. De er lidt mindre præcise og efterlader plads til,
at det generelle billede afviger fra, hvad man kan genkende
fra sin egen gruppe, men omvendt er alder et entydigt
parameter, som alle korps kan forholde sig til.
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Figur 2: Udmeldelse fordelt på måneder
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Tabel 1: Antal spejdergrupper og medlemmer
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Antal spejdergrupper

959 gr.

Antal medlemmer

48.986 medl.

Gennemsnitlig medlemstal pr gruppe

51 medl. pr gr.

Gennemsnitsalder for medlemmerne

18 år og 8 mdr
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Kilde: Medlemsdata juni 2017
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Antal grupper

Som det fremgår af ovenstående figurer, er det især
i efterårsmånederne, der er tilgang af medlemmer til
grupperne. Det er på samme tidspunkt, at det mest
markante frafald også sker. Hele 36% af udmeldelserne sker i oktober. Det kan pege på, at frafaldet sker i
sommerferien. Medlemmet dukker altså ikke op igen
efter sommerferien, hvorefter det meldes ud i oktober.

Der er dog et vigtigt forbehold, der skal tages, når vi
kigger på ind- og udmeldelse. Det er den forsinkelse,
der er mellem tidspunktet, hvor medlemmet reelt starter og stopper i spejdergruppen, og hvornår ændringen
registreres i medlemssystemet.

Figur 4: Antal grupper i interval på 25
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For at undersøge grupperne lidt nærmere har vi inddelt Samler man de to laveste intervaller, altså grupper op til
grupperne i intervaller. Det gør, at vi kan kigge på, hvor- 99 medlemmer, så udgør de 89% af vores grupper. Bedan fordelingen af grupperne efter størrelse ser ud. De tre mærk, at det ikke siger noget præcist om, hvor stor en annedenstående figurer viser alle antallet af grupper. Først i del af vores medlemmer, der er i grupperne. Det fortæller
intervaller på 50, derefter 25 og til sidst i intervaller på 10. udelukkende, hvor store de enkelte grupper er. Det viser
I første figur ses det, at der er flest grupper under 50 med- figur 6 til gengæld. Her ses det, at vi har flest medlemmer
lemmer. Ud af et samlet antal grupper på 959 grupper i de grupper, der er mellem 50 og 74 medlemmer. DerAntal grupper
næst er det grupper med medlemmer mellem 25 og 49.
udgør grupper under 50 medlemmer 57%.
For næste interval gælder det, at grupper med medlemmer mellem 50 og 99 grupper udgør 32% af det samlede
antal grupper.
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Figur 5: Antal grupper i interval på 10
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Figur 3: Antal grupper i interval på 50
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Antal medlemmer

Figur 6: Antal medlemmer i interval på 25
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Medlemstid
Vi har også undersøgt, hvor lang tid vores medlemmer
i gennemsnit er hos os. Det har givet os to interessante
tal, henholdsvis hvor lang tid vores nuværende medlemmer har været hos os, og ligeledes hvor lang tid de
udmeldte fra i år har været medlem.
Vores nuværende medlemmer har i gennemsnit været
hos os i 5 år og 10 måneder. Her tæller både nye medlemmer med, der kun har været hos os i 2 måneder
og ligeledes de af medlemmerne, der for længst har
modtaget deres 25-års stjerne.

Når vi efterfølgende kigger på gennemsnitslevetiden
for de medlemmer, der har meldt sig ud, så har de i
gennemsnit været hos os i 2 år og 9 måneder. Det betyder, at mange af vores medlemmer der melder sig ind,
når der er 7-9 år allerede stopper igen, inden de når
konfirmationsalderen.
I næste afsnit kigger vi nærmere på aldersfordelingen.

Tabel 2: Medlemstid
Udmeldte medlemmer

2 år 9 mdr.

Aktive medlemmer

5 år 10 mdr.

Kilde: Medlemsdata juni 2017
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Design og Idrætsefterskolen Skamling
deltager også på Spejdernes Lejr 2017. Her har
de taget en klatremur med som spejderne kan
udfordre sig selv og hinanden på. På trods af
regnvejr var muren populær.
Foto: Maj-Britt Nielsen
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Aldersfordeling og
gennemsnit
Når vi kigger på aldersfordelingen, sker der voldsomme udsving hos vores børn og unge. Der er 759 børn i
alderen 6 år. På toppen af kurven står de 9-årige med
et medlemsantal på 5.237 medlemmer. Herefter falder
kurven. Når vi kigger på de 12-årige, er medlemstallet
faldet til 3.366 medlemmer; et fald på 35,7%, og faldet
forsætter. Når vi kigger på de 15-årige, er medlemstallet faldet til 1.612; et fald fra 12-15 år på 52%.

Figur 8: Fordeling mellem børn og voksne
(skiller ved 20)

Kurven viser, at vi i løbet af få år får tiltrukket rigtig
mange medlemmer, men at de falder fra igen temmelig hurtigt. Det er en delvis tilsnigelse, at de falder fra
igen, for figuren viser reelt set kun et øjebliksbillede af
aldersfordelingen.
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Figur 7: Aldersfordeling
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Vi kan ikke sige noget om, hvad der gør, at kurven knækker i alderen 9 år. Vi ved, at medlemmer, der melder sig
ud, i gennemsnit er små tre år. Begynder de som 6-7
årige, vil de begynde at falde fra igen fra ni års
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alderen. Det kan også skyldes, at rekrutteringsindsatsen
for det meste er centreret omkring indskolingsalderen,
og at det derfor også har betydning for kurvens knæk.

Med udgangspunkt i ovenstående figur over aldersfordelingen, kan vi også inddele vores medlemmer i henholdsvis børn og voksne. Hvis vi laver aldersgrænsen ved
18 år, ser fordelingen ud, som vist i figur 8.

kant mængde af vores voksne medlemmer ikke er aktive i en spejdergruppe. De er i stedet aktiv i fx en klan,
laver korpsarbejde eller er flyttet til byen for at studere og er stadig medlem hjemme i gruppen, hvor de er
vokset op.

Der er næsten 1 voksen for hver 2 børn. Det billede vil
ganske få grupper genkende. Det skyldes, at en mar-
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Opsamling
I de ovenstående afsnit har vi forsøgt at tegne et samlet
billede af SPEJDERNE. Dog med det øjebliksbillede,
som de tilgængelige data har givet os mulighed for.
Der sker også det, at når vi kigger på tallene, dukker
der konstant nye spørgsmål op. Flere af disse spørgsmål kræver nye tal, som vil være tilgængelig, når vi
kommer frem til sommeren 2018.

Rapporten tegner dog også et billede af en bevægelse,
der på få år tiltrækker rigtig mange unge mennesker, og
at en betydelig del forsætter hos os. Forhåbentlig vil
fremtidige analyser hjælpe os med at sikre, at endnu
flere forsætter i længere tid, så de kan blive beredt til
livet gennem fællesskab, friluftsliv og udfordringer.

Hvor mange af vores medlemmer på 9 år er forsat med
et år senere? Statistikken viser, at der vil være færre, men
hvor stort er faldet reelt? Dette er kun et af de mange
spørgsmål, som denne rapport har medført.
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