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Centre for Economic and Business Research (CEBR) har i 2015 udført opgaven med at evaluere 

Ungdomsuddannelsens Psykologiske Center Nordvestsjællands indsats overfor udsatte unge for 

Ungdomsuddannelsens Psykologiske Center Nordvestsjælland (UPCN). CEBR vil gerne takke 

UPCN for deres hjælp til at konstruere data sættet, samt Post Doc Morten Saaby (Copenhagen 

Business School) for konstruktive kommentarer. Eventuelle fejl og mangler i notatet er udelukkende 

forfatternes ansvar. 
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1.  INDLEDNING 

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland (herefter UPCN) driver et tilbud, 

der yder psykologisk støtte i form af fastholdelsessamtaler og udredning, til psykisk sårbare unge på 

ungdomsuddannelserne i Nordvestsjællands tre kommuner Holbæk, Kalundborg og Odsherred. Det 

overordnede formål med tilbuddet er at forhindre, at disse psykisk sårbare unge dropper ud af deres 

ungdomsuddannelse, dvs. at øge gennemførselsgraden på ungdomsuddannelserne i 

Nordvestsjælland, som er betydeligt lavere end landsgennemsnittet. 

Formålet med denne analyse er at evaluere effekten af UPCNs psykologrådgivningstilbud på 

gennemførselsgraden på ungdomsuddannelserne i Nordvestsjælland. Tilbuddet har eksisteret siden 

2008, og UPCN har indsamlet data på en stor del af deltagerne undervejs, hvilket gør det muligt at 

koble UPCNs data med Danmarks Statistiks register data via cpr-nummer på individ-niveau. Vi kan 

således følge deltagerne i registerdata efter endt deltagelse i tilbuddet og her se, om de forbliver 

fastholdt i, eller gennemfører, deres ungdomsuddannelse. 

Rapporten er bygget op som følger: Først beskrives UPCNs psykologtilbud, dernæst gennemgås den 

empiriske metode og de empiriske specifikationer, derefter beskrives de data, der anvendes til 

evalueringsanalysen og resultaterne præsenteres, og rapporten afsluttes med diskussion og 

konklusion. 
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2. UPCNS PSYKOLOG INDSATS PÅ 
UNGDOMSUDDANNELSER I 
NORDVESTSJÆLLAND 

UPCNs tilbud er et tilbud om psykolog støtte til unge på en ungdomsuddannelse i Nordvestsjællands 

tre kommuner Holbæk, Kalundborg og Odsherred, som er blevet identificeret af en studievejleder 

eller lærer som værende psykisk sårbare og/eller i fare for at droppe ud af deres uddannelse. 

Tilbuddet består af op til seks konsultationer med en af UPCNs psykologer. Formålet med tilbuddet 

er at fastholde de unge i deres uddannelse. Dette er vigtigt, for det første fordi gennemførselsgraden 

på ungdomsuddannelserne i Nordvestsjælland er betydeligt lavere end landsgennemsnittet. Og for 

det andet fordi der i et stykke tid har været en politisk målsætning i Danmark om, at en større andel 

af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. 

De unge, som har brug for hjælp, bliver henvist til psykologtilbuddet af studievejlederen eller en 

lærer på den pågældende uddannelse, hvorefter den unge tildeles én af UPCNs psykologer, som så 

tager kontakt til den unge for at påbegynde forløbet. Som oftest får UPCN henvisningen samme dag, 

den bliver lavet, og der tages hurtigt kontakt til den unge. I nogle tilfælde vælger den unge ikke at 

tage imod tilbuddet (af forskellige årsager), men i de fleste tilfælde vil den unge deltage i tilbuddet 

ved at modtage mindst én og højst fem konsultationer med en af UPCNs psykologer. For nogle af de 

unge viser det sig ved den første konsultation, at den unge skal henvises videre til et andet 

psykiatrisk tilbud, i hvilket tilfælde vi stadig regner den unge som en deltager i UPCN tilbuddet. 

Tilbuddet har eksisteret siden 2008, og UPCN har indsamlet data på en stor del af deltagerne 

undervejs. For alle de unge i UPCNs data kender vi således bl.a. henvisningsdatoen, datoen for den 

første kontakt med en af UPCNs psykologer, afslutningsdatoen for forløbet, samt hvor mange 

konsultationer hver studerende får. Dvs. vi ved helt præcist, hvem der har deltaget i tilbuddet samt 

hvornår og hvor længe, de har deltaget. 



Evaluering af Ungdomsuddannelsens Psykologiske Center Nordvestsjællands indsats overfor udsatte unge 

 

3. EMPIRISK STRATEGI OG DEN EMPIRISKE 
SPECIFIKATION 

Spørgsmålet, som denne analyse forsøger at belyse, er altså det klassiske 

programevalueringsspørgsmål: har deltagerne i tilbuddet en større sandsynlighed for stadig at være 

tilknyttet deres ungdomsuddannelse eller have gennemført den, end hvis de ikke havde deltaget i 

tilbuddet? I sagens natur kan man naturligvis ikke deltage og samtidig ikke deltage i et tilbud, og 

dette er det velkendte problem om at skabe den kontrafaktiske situation: ”hvad ville der være sket 

med deltageren, hvis han/hun ikke havde deltaget i tilbuddet?”. Når tilbuddet, der skal evalueres, 

ikke er designet som en ”Randomized Controlled Trial”, skabes denne kontrafaktiske situation ifølge 

evidenshierakiet bedst ved hjælp af et kontrolgruppedesign. Med et kontrolgruppedesign 

sammenligner man deltagerne i tilbuddet med en anden gruppe (en kontrolgruppe), som ligner 

deltagerne på alle observerbare parametre (observerbare for evaluator) lige undtaget dén, at de ikke 

har deltaget i tilbuddet. Ved at følge kontrolgruppen og deltagergruppen både før og efter opnår man 

hermed, at den eneste forskel på de to grupper er, at den ene gruppe har deltaget i tilbuddet, mens 

den anden gruppe ikke har. Hvis man så ser, at deltagergruppen i gennemsnit klarer sig bedre end 

kontrolgruppen, kan man konkludere, at deltagerne klarer sig bedre som konsekvens af at have 

deltaget i tilbuddet. 

Ved at koble UPCNs data med register data opnår vi, udover at have baggrundsinformation for 

deltagerne i tilbuddet, også at have den samme baggrundsinformation – og særligt 

uddannelsesinformation – for de unge, som ikke har deltaget i tilbuddet. Derved kan vi sammenligne 

UPCN deltagernes baggrundsinformation og gennemførselsgrad med den for andre unge i Danmark 

og derved forsøge at finde en gruppe, der ligner deltagergruppen (en kontrolgruppe). 

Forskellige kontrolgrupper 

For at man med dette design kan finde den sande effekt af at deltage i et tilbud som UPCN tilbuddet, 

forudsættes det imidlertid, at man faktisk kan finde studerende, som ligner deltagerne på alle de 

relevante parametre. Dvs. kontrolgruppen skal ligne deltagergruppen på alle de parametre, som 

bestemmer, hvorfor de er blevet udvalgt som deltagere, og som også hænger sammen med deres 

sandsynlighed for at gennemføre deres uddannelse. 

En klassisk måde at finde en kontrolgruppe på er ved ”matching metoden”: Fordi vi fra register data 

har oplysninger på individ-niveau på samtlige unge i Danmark, som ikke deltog i tilbuddet, kan vi 

”matche” hver af de unge i deltagergruppen med en anden ung i Danmark (eller med flere unge), 

som ligner den unge i deltagergruppen på en lang række parametre. F.eks. kan vi matche dem på 

alder, type af ungdomsuddannelse, baggrundskarakteristika i form af familieforhold (f. eks. 

familietype (om forældrene er skilt eller døde etc.), forældres alder, uddannelse, indkomstniveau), 

helbredsforhold (f.eks. psykiske diagnoser for den unge eller den unges familie), om den unge har 

haft eller har et misbrug eller har været involveret i kriminalitet, etc. Problemet er imidlertid, at man 

kun kan ”matche” de unge i deltagergruppen med unge fra resten af befolkningen på karakteristika, 

vi kan observere. Og hvis det, der bestemmer, om de unge deltager i UPCN tilbuddet i høj grad er 

styret af uobserverbare karakteristika (som f. eks. hvordan den unge håndterer sorg – eller mere 

generelt, hvordan den unge håndterer psykologiske udfordringer), har vi det, der i litteraturen 

betegnes selektionsproblemet, dvs. at de unge selekteres ind i deltagelse i tilbuddet baseret på 
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faktorer, som er medbestemmende for, om de gennemfører deres uddannelse, og som vi ikke kan 

observere. Uobserverbar selektion udgør dermed et problem for effektmålingen, fordi 

kontrolgruppen hermed ikke ligner deltagergruppen nok til, at de to grupper kan sammenlignes, og 

man kan derfor ikke fortolke den estimerede effekt som den faktiske effekt af tilbuddet. 

Hvis f. eks. de unge, som deltager i tilbuddet, er mere psykisk sårbare end de unge i kontrolgruppen 

og derfor har sværere ved at gennemføre deres uddannelse, vil den estimerede effekt af tilbuddet 

være negativ: det vil se ud som psykologrådgivningstilbuddet gør det mindre sandsynligt at 

gennemføre sin ungdomsuddannelse, mens det, der i virkeligheden foregår, er, at kontrolgruppen 

ikke er en rigtig kontrolgruppe, fordi den simpelthen ikke ligner deltagergruppen på parameteren 

”psykisk sårbarhed”. Den modsatte effekt kunne opstå, hvis f. eks. de unge i deltager – og 

kontrolgrupperne er lige psykisk sårbare, men de, der deltager i psykologrådgivningstilbuddet, er 

langt mere motiverede for at få det bedre end resten. I dette eksempel ville man opnå en positiv 

effekt af tilbuddet, men heller ikke her ville den estimerede effekt være den sande effekt, fordi 

kontrolgruppen ikke ligner deltagergruppen på parameteren ”motivation for at få det bedre”. 

Når man skal måle effekten af psykologtilbuddet, hvor deltagerne i tilbuddet udvælges til deltagelse 

ud fra, at de er særligt psykisk sårbare, vil det generelt være svært at finde en god kontrolgruppe ved 

matching, fordi vi ikke observerer de potentielle deltageres psykiske sårbarhed. 

Selektionsproblemet består altså i, at deltagelse i tilbuddet er bestemt af noget, vi som evaluatorer 

ikke kan observere. Det gør hele analysen ekstremt følsom overfor valget af kontrolgruppe. 

En anden strategi er at benytte de unge, som bliver udpeget til at have behov for at modtage 

psykologrådgivning, men som vælger ikke at tage imod tilbuddet, som kontrolgruppe for de, der 

også er blevet udpeget og som vælger at deltage. Med denne strategi har deltager – og 

kontrolgruppen i hvert fald det til fælles, at individerne i begge grupper alle er blevet identificerede 

som værende psykisk sårbare. Men når man benytter de, der blev udpeget til at deltage men som 

valgte ikke at deltage, som kontrolgruppe, skal man altid overveje, hvorfor de valgte ikke at deltage. 

Hvis grunden til, at de valgte ikke at deltage, har noget at gøre med, hvor psykisk sårbare de er, vil 

disse ikke-deltagere nemlig ikke kunne udgøre en kontrolgruppe. I dette tilfælde kan kontrolgruppen 

enten stadig være ”for stærk” i forhold til deltagergruppen, hvis individerne i kontrolgruppen 

fravælger rådgivningstilbuddet, fordi de får det bedre af sig selv, eller den kan være ”for svag” i 

forhold til deltagergruppen, hvis individerne i kontrolgruppen var så sårbare, at de de facto var 

droppet ud af deres uddannelse inden de blev henvist til tilbuddet. I ingen af tilfældene kan vi 

observere det direkte i data, da selektionen igen går på noget uobserverbart, nemlig de unges 

psykiske sårbarhed. Hvis det første skulle være tilfældet, ville vi dog kunne se tegn på det i data ved, 

at de unge, som valgte ikke at deltage, efterfølgende ingen problemer har med at gennemføre deres 

uddannelse. Med andre ord, vi ville se, at de har en høj gennemførselsgrad. Hvis det andet skulle 

være tilfældet, ville vi også kunne se tegn på det i data ved, at de unge, som valgte ikke at deltage, 

bliver meldt ud af deres uddannelse i tidsrummet omkring UPCN henvisningen. 

Ingen af de to strategier for at danne en kontrolgruppe er således ideelle. Ved den første strategi (ved 

at benytte ”matching metoden”) må man formode, at kontrolgruppen er ”for stærk”, i hvilket tilfælde 

de estimerede effekter af tilbuddet vil være biased nedad (effekten vil være for lille, eller endda 

negativ). Ved den anden strategi (ved at benytte de, der fravælger tilbuddet som kontrolgruppe), må 

man formode, at kontrolgruppen er ”for svag”, i hvilket tilfælde de estimerede effekter af tilbuddet 

vil være biased opad (effekten vil være for stor). Vi har imidlertid gennemført estimationerne for 
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begge kontrolgrupper, og vores resultater bekræfter vores mistanke: I det første tilfælde får vi enten 

negative eller ikke signifikante effekter af tilbuddet. I det andet tilfælde får vi en utrolig høj, positiv 

effekt, når vi ikke tager højde for de unge, som dropper ud af deres uddannelse omkring tidspunktet 

for henvisningen. Vi estimerede derfor efterfølgende effekten af tilbuddet samtidig med at tage højde 

for det ved at estimere for 1) alle unge, som ikke fulgte UPCN henvisningen, men som stadig er 

indskrevet på deres uddannelse 1 måned efter UPCN henvisningen 2) alle unge, som ikke fulgte 

UPCN henvisningen, men som stadig er indskrevet på deres uddannelse 2 måneder efter UPCN 

henvisningen 3) alle unge, som ikke fulgte UPCN henvisningen, men som stadig er indskrevet på 

deres uddannelse 3 måneder efter UPCN henvisningen. Eftersom der går noget tid fra den unge 

vælger at droppe ud indtil dette bliver registreret i systemet, tror vi mest på kontrolgruppen i 3). Det 

viser sig da også, at de estimerede effekter uden at tage højde for de unge, der dropper ud, samt i 

tilfældene 1) og 2) er positive og signifikante, mens effekten i 3) er insignifikant, hvilket stemmer 

helt overens med mistanken om, at ikke-deltagerne netop er ”for svage” (psykisk sårbare) i forhold 

til deltagerne. 

Dvs. at hverken strategien med ”matching metoden”, hvor observerbare parametre bruges til at 

danne kontrolgruppen, eller strategien, hvor de, der fravælger tilbuddet bruges som kontrolgruppe, 

man benytte stil at estimere den sande effekt at UPCN tilbuddet. 

Alternativ kontrolgruppe: deltager på grund af observerbare hændelser 

Vi har derfor undersøgt adskillige alternative strategier til at isolere effekten af tilbuddet, hvoraf vi 

nævner den vigtigste her, som er den, vi præsenterer estimationsresultater for i resultat-afsnittet. 

Denne strategi er at benytte, at nogle af deltagerne i tilbuddet har været ude for nogle specifikke 

hændelser, som vi også kan observere i registerdata for alle andre unge i Danmark, og disse 

hændelser medvirker hyppigt som grund til, at unge har brug for psykologhjælp. Disse hændelser er 

”forælders død”, ”forældres skilsmisse” eller ”forælders alvorlig sygdom”. Ved at vælge denne 

undergruppe af deltagergruppen, som har været ude for hændelserne ”forælders død”, ”forældres 

skilsmisse” eller ”forælders alvorlig sygdom”, kan vi matche dem via register data med tilsvarende 

unge, som har været udsat for de samme hændelser.1 Med denne strategi opnår vi, at kontrolgruppen 

har større sandsynlighed for at have det samme behov for at deltage i et psykologrådgivningstilbud 

som UPCN tilbuddet, dvs. vi opnår, at deltagergruppen og kontrolgruppen ligner hinanden mere på 

de parametre, som gør, at de deltager i tilbuddet og som også gør dem mindre i stand til at 

gennemføre deres uddannelse. 

Denne sidste kontrolgruppe er den bedste af de anførte kontrolgrupper, som kan dannes med det 

forhåndenværende data, selvom den sandsynligvis stadig er ”for stærk” i forhold til deltagergruppen: 

selvom to unge begge er udsat for, at en forælder dør, kan der være stor forskel på, hvordan de 

tackler det psykologisk. Den ene har måske brug for professionel hjælp og det har den anden ikke – 

og denne forskel imellem dem er netop uobserverbar for os som evaluatorer. Vi angiver estimaterne 

af effekten af tilbuddet for denne undergruppe af deltagere i resultatafsnittet. 

                                                           
1 Udover at matche de unge på disse tre hændelser, matcher vi dem også på de andre baggrundsvariable, vi har til 

rådighed, som ved den første strategi. 
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4. DATA 

Data til denne opgave består af data fra tre kilder: (1) data fra UPCN indeholdende information på 

individniveau på samtlige deltagere i UPCNs psykologrådgivningstilbud i perioden 2008 - 2014; (2) 

en database, også på individ-niveau, over unge tilknyttet en ungdomsuddannelse i hver af de tre 

kommuner i Nordvestsjælland (Odsherred, Kalundborg og Holbæk) i perioden 2008 – 2014; (3) 

registerdata på cpr-niveau fra Danmarks Statistik i perioden 1980 – 2014. 

UPCN har igennem perioden indsamlet data på alle deltagere i tilbuddet undervejs. Blandt andet har 

de indsamlet tilstrækkelig information til, at cpr-nummeret kan lokaliseres fra andre databaser, 

hvilket gør det muligt at koble UPCNs data med Danmarks Statistiks register data. Dette giver os 

baggrundsinformation - og i særdeleshed uddannelsesinformation - for deltagerne. Eftersom cpr-

nummeret ikke er registreret i UPCNs database, blev databasen over unge i uddannelse for 

Nordvestsjælland indhentet for at identificere cpr-numrene på deltagerne. Både UPCN og CEBR har 

derfor gjort et stort stykke arbejde for at finde tilstrækkelige oplysninger om deltagerne til at de kan 

kobles med Danmarks Statisk registerdata. Dette har resulteret i et rå-data sæt med 2205 individer, 

som deltager i UPCNs rådgivningstilbud i perioden 2008-2014. 

Målvariable 

De forskellige deltagere i UPCN tilbuddet deltager på forskellige stadier af deres uddannelse og har 

forskellige aldre, når de deltager, og for at kunne sammenligne deres gennemførselsgrader på deres 

uddannelser, er vi derfor nødt til enten at sammenligne dem lige lang tid efter, de har deltaget, eller 

at sammenligne dem på samme alderstrin for ikke at rode effekter sammen. F. eks. vil en 23-årig, 

som startede i gymnasiet som 19-årig og deltog i UPCN tilbuddet som 20-årig have større chancer 

for at have gennemført gymnasiet end en 21-årig, som deltog i UPCN tilbuddet som 20-årig, da den 

23-årige jo alt andet lige har haft længere tid efter endt deltagelse i psykologtilbuddet til at 

gennemføre sin uddannelse. Eller, som et andet eksempel, vil en 20-årig, der ser en psykolog måske 

have bedre forudsætninger for at gennemføre sin uddannelse end en 16-årig qua sin alder. 

Alt afhængigt af, hvilken målvariabel, man vælger, bliver de populationer, man analyserer på, 

forskellige. Jo flere år, der skal være gået efter endt deltagelse i psykologtilbuddet, jo mindre bliver 

populationen. Og hvis man vælger at sammenligne deltagerne på et bestemt alderstrin, vil 

populationens størrelse være bestemt af to modsatrettede dimensioner: på den ene side får man flere 

ældre deltagere med, jo højere alderstrin man betragter, men på den anden side får man færre yngre 

deltagere med, da hver deltager skal have nået det specifikke alderstrin i 2014 (hvis man f. eks. 

sammenligner deltagerne når de er nået til 22-års alderen senest i 2014, vil dén deltager, som deltog 

som 19-årig i 2012 ikke være fyldt 22 år endnu i 2014 og vil derfor blive udeladt af populationen). 

Vi har gennemført samtlige estimationer både for målvariable, der sammenligner deltagerne på 

bestemte alderstrin (specifikt, 19, 20, 21, 22, 23, 24 og 25 år) og for målvariable, der sammenligner 

deltagerne et eller flere år efter endt deltagelse i psykologtilbuddet (specifikt, 1, 2, 3 eller 4 år efter 

endt deltagelse i psykologtilbuddet). Da populationerne som netop beskrevet er forskellige afhængigt 

af, hvilken målvariabel, man betragter, har vi for overskuelighedens skyld valgt at fokusere på én 

målvariabel igennem denne rapport. Det skal nævnes her, at resultaterne er kvalitativt uændrede, 

uanset hvilken målvariabel, vi benytter. Vi har valgt at fokusere rapporten på dén målvariabel, der 
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sammenligner deltagerne, når de er 21 år gamle og fokuserer derfor på målvariablen, som angiver 

succes hvis ”deltageren har gennemført eller er fastholdt i sin uddannelse når han/hun er 21 år” og 

angiver manglende succes, hvis ”deltageren er droppet ud af sin uddannelse, når han/hun er 21 år”. 

De forskellige populationer 

I dette afsnit defineres de forskellige populationer, som vi analyserer på. Først defineres 

populationen af samtlige deltagere, som kan kobles med register data og for hvem, vi har 

tilstrækkelige uddannelsesoplysninger i registerdata (Population 1). Heraf definerer vi også de 

individer, som blev henvist til tilbuddet, men valgte ikke at deltage (Population 2). Ud af Population 

1 definerer vi herefter de deltagere for hvem vi kan konstruere målvariablen, der sammenligner 

deltagerne, når de er 21 år gamle (Population 3). Sluttelig definerer vi populationerne af deltagere, 

som angiver ”forælders død” (Population 4), eller ”forælder med alvorlig sygdom” (Population 5), 

eller ”forældres skilsmisse” (Population 6) som en af grundene til at deltage i tilbuddet. Population 

er populationerne 4-6 kombineret. 

Med udgangspunkt i rå-data sættet med de 2205 individer, som deltager i UPCN tilbuddet, udvælger 

vi de endelige populationer til analysen. Eftersom fokus for analysen er, om den unge efter endt 

tilbuddeltagelse fortsat er indskrevet på sin ungdomsuddannelse eller har gennemført den, og 

eftersom register data i skrivende stund indeholder uddannelsesinformation til og med 1. juli 2014, 

har vi kun medtaget de deltagere, der har afsluttet deres UPCN forløb inden denne dato (herved 

droppes 462 individer). Endvidere droppes alle unge over 25 år, da aldersbegrænsningen for UPCN 

deltagelse er 15-25 år (25 individer). Ydermere er det ikke alle deltagerne, der kan kobles korrekt 

med registerdata, så de, der ikke kan kobles, droppes i sagens natur også. Sluttelig har vi udeladt 

nogle af ungdomsuddannelserne, som enten er forberedende uddannelser til videre forløb indenfor en 

ungdomsuddannelse, indeholder en stor mængde praktik (hvor opsporingen af psykisk sårbare unge 

er sværere for eksempelvis studievejlederen) og/eller er for specielle grupper af unge (herved 

droppes 286 individer). Endvidere er nogle af disse uddannelser slet ikke, eller kun med meget få 

deltagere, repræsenteret i UPCNs tilbud.2 Dette resulterer i en population på 1432 individer. Af disse 

1432 individer, er der 123, som blev opsporet som værende psykisk sårbare og tilbudt deltagelse i 

tilbuddet, men som valgte ikke at deltage. Dvs. vi ender med et rå-data sæt med 1309 individer, som 

faktisk deltog i UPCN tilbuddet i en periode, som gør det muligt at se på deres 

uddannelsestilknytning efterfølgende, og som kan kobles på register data (Population 1). Endvidere 

har vi et data sæt bestående af 123, for hvem vi også kan følge deres uddannelsestilknytning og som 

kan kobles med registerdata, der blev opsporet som værende psykisk sårbare, men som valgte ikke at 

deltage. Disse 123 individer udgør den potentielle kontrolgruppe beskrevet i afsnittet Alternativ 

kontrolgruppe 1 (Population 2). Den beskrevne udvælgelse af populationen er samlet i Tabel 1 

nedenfor: 

 

 

                                                           
2 Uddannelserne, vi betragter i analysen, er: erhvervsfagligt grundforløb, erhvervsfagligt hovedforløb, stx (almen 

gymnasium), hf og erhvervsfaglig gymnasial uddannelse. Uddannelserne, som vi ikke betragter i analysen, er: 

produktionsskole, studenterkursus, udenlandske studentereksamener, forberedende kurser til universitetet, den 

fri ungdomsuddannelse, suppleringsfag, FIF-flygtninge kursus, adgangskursus til videregående uddannelse samt 

øvrige erhvervsuddannelse (som er en blanding af både offentlige og private erhvervsuddannelser). 
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Tabel 1: Beskrivelse af udvælgelsen af populationen af deltagere i UPCN tilbuddet 

Beskrivelse  Antal individer  Ændring

Rå‐data sæt af UPCN deltagere  2205   

Dropper forløb i UPCN tilbuddet, som ikke er afsluttet inden den 1. juli 2014  1743 462

Dropper unge over 25 år ved deltagelse  1718 25

Kan ikke kobles med register data eller går på en af de udeladte uddannelser  1432 286

Heraf gruppen, som vælger ikke at deltage i tilbuddet  123

Antal deltagere i alt  1309  

 

De 1309 deltagere fordeler sig således på de udvalgte uddannelser: 

Tabel 2: Hvilke uddannelser UPCN deltagerne går på 

Uddannelse  Antal individer  Andel 

Erhvervsfaglig grunduddannelse  209  0.16

Erhvervsfaglig hoveduddannelse  223  0.17

Alment gymnasium  511  0.39

Erhvervsfagligt gymnasium  157  0.12

HF og 2‐årig studentereksamen  209  0.16

Total  1309  1.00

 

For at konstruere målvariablen, som sammenligner de unge, når de er 21 år, er næste trin at begrænse 

populationen af deltagere til de unge, som har deltaget i tilbuddet inden de fylder 22 år og som 

samtidig er mindst 21 år gamle senest i 2014 (som er det sidste år, vi kan observere deres 

uddannelsestilknytning). Tabel 3 nedenfor viser fordelingen af alderstrin og fødselsår for deltagerne 

på det tidspunkt, de deltager i tilbuddet og viser således også, hvilket år, individerne deltog i UPCN 

tilbuddet:3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Grundet Danmarks Statistiks anonymitetskrav må antallet af individer i celler med for få individer ikke gengives; 

vi har derfor valgt kun at angive antal deltagere i celler med mindst fem deltagere. 
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Tabel 3: Fordelingen af alderstrin for UPCN deltagerne, når de deltager i tilbuddet i årene 2008-13. 

  Alder 

Fødselsår  15‐16 år  17 år 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år  24 år  25 år  Total 

1983                             n<5  n<5

1984                          n<5  n<5  5

1985                       n<5  n<5  0  n<5

1986                    0 7  6  n<5  [13‐17]

1987                 0 6 n<5  n<5  7  18

1988              6 5 9 n<5  6  8  [34‐38]

1989           7 22 12 6 12  8     67

1990        19 31 24 16 8 7        105

1991     9 61 57 36 17 8          188

1992  n<5  34 66 66 15 16             [197‐201]

1993  n<5  40 65 66 29                [200‐204]

1994  13  55 80 73                   [220‐224]

1995  10  62 87                      159

1996  14  55                         69

1997  15                             15

1998                                0

Total  60  255 378 300 132 66 37 32  28  21  1,309

Af tabellen kan se, hvor mange, der er født i en bestemt årgang, som deltager på et bestemt 

alderstrin. Hvis man f. eks. betragter årgangen født i 1990, kan man se, at der er 105 deltagere, som 

er født i 1990, og ud af dem deltog 19 individer da de var 18 år, 31 individer da de var 19 år, 24 

individer da de var 20 år, 16 individer da de var 21 år, 8 individer da de var 22 år, og 7 individer da 

de var 23 år. Omvendt kan man også se af tabellen, hvornår deltagerne på et bestemt alderstrin er 

født. Hvis man f. eks. betragter alle de, der deltager, når de er 20 år, kan man se, at 6 individer er 

født i 1988, 22 individer er født i 1989, 24 individer er født i 1990, 36 individer er født i 1991, 15 

individer er født i 1992 og 29 individer er født i 1993. Sluttelig kan man også læse ud af tabellen, 

hvilket år, individerne deltog i tilbuddet, idet hver af de seks ”diagonaler” i tabellen angiver 

aldersfordelingen af UPCN deltagerne i hvert af de seks år, tilbuddet har eksisteret: den øverste 

”diagonal” indeholder alle de, der deltog i tilbuddet i 2008, den næst-øverste ”diagonal” indeholder 

alle de, der deltog i tilbuddet i 2009 og så fremdeles, ned til den nederste ”diagonal”, som indeholder 

alle de, der deltog i tilbuddet i 2013.4 Den markerede firkant er alle de, der har deltaget i tilbuddet 

inden de fylder 22 år, og som samtidig er mindst 21 år gamle i 2014. 

Som nævnt i afsnittet om den empiriske metode, så er den mest troværdige evalueringsanalyse 

baseret på undergrupper af henholdsvis deltagergruppen og den potentielle kontrolgruppe, som 

angiver en eller flere af hændelserne ”forælders død”, ”forældres skilsmisse” eller ”forælders 

alvorlig sygdom” som grund til, at de deltager i tilbuddet. Ud af populationen af deltagere i UPCN 

tilbuddet, som har deltaget i tilbuddet inden de fylder 22 og som er 21 år gamle senest i 2014, er der 

76 individer, som har mistet en forælder indenfor de sidste tre år, der er 54, hvis forældre er blevet 
                                                           
4 Igen kan vi, grundet Danmarks Statistiks anonymitetskrav ikke angive præcise antal, men minimumsantallene af 

deltagere i de respektive år er: 41 (år 2008), 166 (år 2009), 226 (år 2010), 254 (år 2011), 287 (år 2012) og 305 (år 

2013). Dvs. antallet af deltagere er steget for hvert år, tilbuddet har eksisteret. 
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skilt indenfor de sidste tre år, og der er 132, som har en forælder, der er eller har været alvorligt syg 

(kræft, hjertekar sygdom eller KOL). Idet nogle af deltagerne har været ude for mere end én af disse 

hændelser i de sidste tre år, er der i alt 220 deltagere, som observeres med en eller flere af disse tre 

hændelser. 

For at opsummere, så betragter vi altså følgende populationer af UPCN deltagere: 

1. Alle UPCN deltagere (1309 individer) 

2. Unge, som blev henvist til tilbuddet, men som ikke deltog (123 individer) 

3. UPCN deltagere, for hvem vi kan konstruere målvariablen, som angiver, om deltageren har 

gennemført eller er fastholdt på sin uddannelse når han/hun er 21 år (714 individer) 

4. UPCN deltagere, som har mistet en forælder indenfor de sidste tre år (76 individer) 

5. UPCN deltagere, hvis forældre er blevet skilt indenfor de sidste tre år (54 individer) 

6. UPCN deltagere, som har en forælder med alvorlig sygdom indenfor de sidste tre år (132 

individer) 

7. UPCN deltagere, som har en eller flere af de tre hændelser ovenfor (220 individer) 

 

Vi har gennemført matching analyser for populationerne 3, 4, 5, 6 og 7 med målvariablen som 

angiver, om deltageren har gennemført eller er fastholdt på sin uddannelse, når han/hun er 21 år. I 

resultatafsnittet viser vi resultaterne for analyserne med de mest troværdige kontrolgrupper, nemlig 

Population 4 af 76 deltagere, som angiver ”forælders død” som grund til at deltage, og Population 7 

af de 220 deltagere, som angiver en af de tre hændelser ”forælders død”, ”forældres skilsmisse” 

og/eller ”forælders alvorlig sygdom” som grund til at deltage i tilbuddet. 

Baggrundsvariable 

I og med, at UPCN deltagerne kan kobles sammen med Danmarks Statistiks register data for årene 

1980 – 2014, har vi et væld af baggrundsoplysninger om deltagerne samt om deres potentielle 

kontrolgrupper, hvoraf vi har valgt at rapportere deskriptiv statistik for samtlige syv populationer 

angivet ovenfor, samt deres kontrolgrupper (hvor relevant) for følgende oplysninger: køn, alder, 

uddannelsestype, hvor mange år siden det er personen er startet på sin uddannelse, hvor mange år det 

er siden personen gik ud af 9. klasse, om personen har eller har haft en psykisk lidelse, om 

forældrene har eller har haft en psykisk lidelse, om forældrene er alvorligt syge, om forældrene har 

haft en kriminel dom, husstandsindkomsten samt hvad gennemførselsgraden på 

ungdomsuddannelser er i dén kommune, personen bor i samt naturligvis andelen af deltagerne i den 

givne population, som har fuldført eller er i gang med deres ungdomsuddannelse som 21-årige. De 

præcise definitioner af baggrundsvariablene er angivet i Appendiks A og gennemsnit og 

standardafvigelser for alle disse variable for alle 7 populationer er samlet i Appendiks B. 
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5. RESULTATER 

Som diskuteret i afsnittet ”Empirisk metode og empiriske specifikationer” kan der ikke dannes en 

troværdig kontrolgruppe via klassisk matching på grund af selektionsproblemet.  Vi har derfor 

benyttet en alternativ strategi til at isolere effekten af tilbuddet, nemlig kun at betragte de unge 

deltagere, som angiver ”forælders død”, ”forældres skilsmisse” eller ”forælders alvorlig sygdom” 

som grund (eller delvis grund) til at deltage i tilbuddet. Fælles for de 3 typer af hændelser er, at 1) de 

øger sandsynligheden for behovet for psykologbehandling og 2) de er observerbare, dvs. vi kan også 

observere de tilsvarende hændelser for kontrolgruppen af ikke-deltagere. Men selv indenfor gruppen 

af alle unge, der fx mister en forælder, er der stadig stor forskel i de unges forudsætninger for at 

kunne takle sorgen, samt hvor meget og hvilken type hjælp, de har brug for. Derfor er det fortsat en 

udfordring, at det højst sandsynligt er de svageste unge blandt dem som har mistet en forælder, som 

deltager i tilbuddet, hvorimod kontrolgruppen af unge, som også har mistet en forælder men som 

ikke har deltaget i tilbuddet, med høj sandsynlighed er en gruppe af stærkere unge. Ved at matche på 

en række observerbare karakteristika (nærmere beskrevet i bilag 1.) forsøger vi at tage højde for 

dette, men eftersom vi ikke kan observere den ovenfor beskrevne forskellighed mellem unges 

forudsætninger for at håndtere sorgen, er vi overbeviste om, at der stadig er en overrepræsentation af 

svagere unge blandt deltagerne i forhold til kontrolgruppen (dvs. der er fortsat et selektionsproblem, 

som ikke kan løses). 

I det følgende præsenterer vi resultaterne af matching analyser for undergrupperne ”forælders død” 

og ”forælders død, og/eller forældres skilsmisse og/eller forælders alvorlig sygdom”. Herudover har 

vi også gennemført en matching analyse for en tredje specifikation, hvor vi begrænser 

kontrolgruppen til at komme kun fra de kommuner, som ligner de tre deltagerkommuner mest i 

forhold til den kommunale gennemsnitlige gennemførselsgrad på ungdomsuddannelserne. Dvs. vi 

præsenterer resultater for følgende tre undergrupper af henholdsvis deltagergruppen og den 

potentielle kontrolgruppe:5 

1. Undergruppen af unge, som har mistet en forælder 

2. Undergruppen af unge, som har mistet en forælder, og/eller hvor forældrene er blevet 

behandlet for en alvorlig sygdom, og/eller hvor forældrene er blevet skilt 

3. Den samme undergruppe som ved specifikation 2, men hvor der begrænses på 

kommunepopulationen6 

Estimationsresultaterne for de tre specifikationer er samlet i Tabel 4 nedenfor, hvor rækkerne i den 

anden kolonne ”Population” betegnet ”Matchet” indeholder resultaterne for en fuld matching 

analyse, hvor der også tages højde for alle baggrundsvariable (se Appendiks A) og hvor rækkerne i 

den samme kolonne betegnet ”Ikke-matchet” indeholder en simpel forskel i gennemsnittet af 

gennemførselsgraden ved alderen 21 år for henholdsvis deltagergruppen sammenlignet med hele den 

potentielle kontrolgruppe af unge på tilsvarende ungdomsuddannelser, som også har været ude for en 

                                                           
5 Vi begrænser i alle tre tilfælde til, at hændelsen (eller hændelserne) har fundet sted indenfor de sidste 3 år forud 

for deltageråret. 

6 Kun deltagere, som er bosat i hhv. Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommune (en af ”UPCN-kommunerne”), 

indgår i deltagergruppen. Kun kommuner som ikke er en ”UPCN-kommune”, som ikke har et lign. tilbud, og som 

ligner ”UPCN-kommunerne” mht. andelen der fuldfører en ungdomsuddannelse indgår i den potentielle 

kontrolgruppe. 

 



Evaluering af Ungdomsuddannelsens Psykologiske Center Nordvestsjællands indsats overfor udsatte unge 

 

af de tre hændelser, uden at tage højde for baggrundsvariablene. Kolonnerne med ”Deltagernes 

gennemsnit” og ”Kontrolgruppens gennemsnit” angiver de estimerede gennemsnitlige 

gennemførselsgrader, og kolonnen med ”Effekt” angiver forskellen mellem de to grupper, som hvis 

vi havde en god kontrolgruppe, ville kunne fortolkes som effekten af UPCN tilbuddet. 

Tabel 4: Estimationsresultater 

Målvariabel:   Population  Deltagernes

Kontrolgruppen

s  Effekt 

Antal 

deltagere 

Fuldført/ i gang ved 21 

år 

    gennemsni

t 

gennemsnit       

1: Mistet forældre  Matchet  0.882  0.855  0.026**  76 

Ikke‐

matchet  0.882  0.944 

‐

0.063** 

2: Flere hændelser  Matchet  0.923  0.927 

‐

0.005**  220 

Ikke‐

matchet  0.923  0.953 

‐

0.030** 

3: Flere hændelser, 

begrænset 

kommunepopulation 

Matchet  0.922  0.902  0.021**  193 

Ikke‐

matchet  0.922  0.953 

‐

0.031**    

Note 1: Antal observationer i den matchede kontrolgruppe er det samme som antal deltagere fordi vi har 

matchet èn til èn. 

Note 2: Rækken for ”ikke‐matchet” angiver, at kontrolgruppen består af alle potentielle kontrol personer, dvs. 

der ikke er foretaget anden matching end, at disse unge også har været udsat for en eller flere af 

hændelserne 1.‐3. 

Note 3: Alle tre estimationer er baseret på deltagelser i 2008‐2013, alle deltagere har gennemført tilbuddet 

(reelle deltagere), der matches eksakt på alder, deltagerår og køn, der identificeres én kontrolperson 

per deltager og alle specifikke variable der matches på er beskrevet i bilag 1. 

Note 4: * Signifikant på et 10 pct. niveau. ** Signifikant på et 5 pct. niveau. *** Signifikant på et 1 pct. niveau. 

 

Som det fremgår af rækkerne med betegnelsen ”Matchet” i Tabel 4, er der ingen af specifikationerne 

for hvilken effekten er signifikant. De insignifikante effekter er dog positive for specifikationerne 1 

(forælders død) og 3 (alle tre hændelser, samt kommuner med lignende gennemførselsgrader på 

ungdomsuddannelser). Det skal her fremhæves igen, at når specifikationerne ændres (fx ved at se på 

målvariablen opgjort ved en anden alder end 21 år, eller ved at sammenligne deltagerne et bestemt 

antal år efter endt tilbuddeltagelse), så ændrer det ikke ved resultaterne. Som det fremgår af 

rækkerne med betegnelsen ”Ikke-matchet” i Tabel 4, så lader effekten af tilbuddet til at være negativ, 

hvis man blot sammenligner de to grupper (deltagere med en af de tre hændelser og ikke-deltagere 

med en af de tre hændelser) uden at tage højde for andre faktorer. Dette tyder for det første på, som 

før nævnt, at kontrolgruppen er ”for stærk” i forhold til deltagergruppen, dvs. at de karakteristika, 

der afgør deltagelse i tilbuddet i al for høj grad er uobserverbare, hvorfor matching analysen ikke kan 

løse selektionsproblemet og dermed ikke kan identificere valide effekter. For det andet kan man se, 

at når der tages højde for andre faktorer (hvilket der skal), skifter resultatet til at være en 

insignifikant effekt af tilbuddet. Dette illustrerer endnu engang, at resultaterne ikke er valide og 

således ikke kan benyttes til at drage nogle kausale konklusioner ud fra. 
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6. KONKLUSION OG DISKUSSION 

Den samlede konklusion er, at det ikke har været muligt at estimere en troværdig effekt af UPCN 

tilbuddet på gennemførselsgraden på ungdomsuddannelserne i Nordvestsjælland, fordi det ikke er 

muligt at konstruere en kontrolgruppe. Med andre ord, så kan man ikke med de eksisterende data 

overkomme selektionsproblemet, som er, at deltagerne i UPCN tilbuddet udvælges til 

tilbuddeltagelse baseret på uobserverbare karakteristika som f. eks. psykisk sårbarhed, og det er 

denne psykiske sårbarhed, som også er medbestemmende for, om de gennemfører deres uddannelse. 

Analysens følsomhed overfor valget af kontrolgruppe er illustreret ved de forskellige estimerede 

effekter: med en ”for stærk” kontrolgruppe får man negative eller insignifikante effekter af tilbuddet, 

med en ”for svag” kontrolgruppe får man positive eller insignifikante effekter af tilbuddet, og med 

den bedste af de forhåndenværende kontrolgrupper, som højst sandsynligt stadig er ”for stærk” får 

man udelukkende insignifikante effekter af tilbuddet. Med andre ord, det har ikke været muligt at 

opnå robuste resultater. 

Det skal dog understreges, at disse resultater ikke betyder, at der ikke er nogen effekt af UPCN 

tilbuddet. De betyder blot, at man med de forhåndenværende data ikke kan måle effekten af 

psykologrådgivningstilbuddet på gennemførselsgraden. 

Det oplagte spørgsmål er derfor: hvordan skulle evalueringsdesignet for et tilbud som UPCN 

tilbuddet være, for at man ville kunne gøre sig håb om at estimere den sande effekt af tilbuddet? Med 

andre ord, hvordan kunne selektionsproblemet overkommes? Hvordan kan man identificere unge, 

som er psykisk sårbare i samme grad som de unge, der deltager i tilbuddet (men som ikke deltager i 

et lignende tilbud)? Èn mulighed var, hvis andre lignende kommuner påtænker at implementere et 

tilbud som UPCN tilbuddet og de for at undersøge potentialet for et sådan tilbud i et stykke tid ville 

identificere psykisk sårbare unge uden at tilbyde dem psykologhjælp. Disse unge, som er 

identificeret som værende psykisk sårbare kunne så benyttes som kontrolgruppe. Men, det er svært – 

for ikke at sige meget svært – at isolere den sande effekt af et tilbud, hvor deltagelse i tilbuddet er 

bestemt af uobserverbare karakteristika som f. eks. psykisk sårbarhed. 
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APPENDIKS A 

 

Tabel A.1: Variabel definitioner 

Målvariablen: 

Fuldført/i gang ved 21 år Om den unge som 21-årig har fuldført eller stadig er i gang med en 

ungdomsuddannelse efter deltagelse. Ved fuldførelse/i gang ved 21 år, 

tager variablen værdien 1 og ellers 0. 

 

Variable som definerer undergrupper til matching analysen: 

Mistet forældre Om en eller begge forældre er døde indenfor de sidste 3 år forud for 

deltagelsesåret. 

Syg forælder Om en eller begge forældre er blevet behandlet for en alvorlig sygdom 

på hospitalet i løbet af de sidste 3 år forud for deltagelsesåret. En 

alvorlig sygdom er karakteriseret ved at indgår i en af de 4 

sygdomsgrupper som oftest var årsagen til dødsfald i 2013. 

Skilt forældre Om en eller begge forældre er blevet skilt i løbet af de sidste 3 år forud 

for deltagelsesåret. 

 

Variable der matches på: 

Deltagelses år Dét kalenderår den unge deltager i tilbuddet. 

Køn Om personen er mand eller kvinde. 

Alder Personens alder d. 1. januar i deltagelsesåret. 

Uddannelsestype Hvilken type ungdomsuddannelse eleven er indskrevet på ved 

deltagelse i tilbuddet. Der skelnes mellem følgende uddannelsestyper: 

erhvervsfaglig grundforløb, erhvervsfaglig hovedforløb, STX, HTX og 

HF. 

År siden uddannelsens 

start 

Antal år mellem deltagelsesåret og uddannelsens start år. 

År siden 9 kl. til 

uddannelsens start 

Antal år mellem 9. klasse og uddannelsens start år. 

Andel som fuldfører en 

ungdomsuddannelse i en 

kommune 

Andelen af unge i årgangene 1990-1993, som har færdiggjort en 

ungdomsuddannelse i 2014, fordelt efter den kommune de unge boede i 

som 17-årig. 
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Indkomstgrupper Den gennemsnitlige årlige hustandsindkomst inddelt i følgende 

intervaller i kr.: <50.000, 50.000-150.000, 150.000-300.000, 300.000-

400.000, 400.000-500.000, 500.000-700.000 og over 700.000. 

Psykisk lidelse Om den unge har haft en psykisk lidelse fra fødslen til året før 

deltagelse. 

Sociale foranstaltninger Om den unge har modtaget sociale foranstaltninger eller har været 

anbragt uden for hjemmet fra fødselssåret og frem til 1 år før deltagelse. 

Psykisk lidelse forældre Om en eller begge forældre har haft en psykisk lidelse fra den unges 

fødsel og frem til året før deltagelse. 

Begået kriminalitet 

forældre 

Om en eller begge forældre har begået kriminalitet fra den unges fødsel 

og frem til året før deltagelse. 

Syg forældrer generelt Om en eller begge forældre på et tidspunkt, fra den unges fødsel og 

frem til året før deltagelse, har fået diagnosticereret en sygdom indenfor 

en af de 4 mest dødelige sygdomsgrupper i 2013 (uden efterfølgende at 

dø).  
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APPENDIKS B 

Tabel B.1: Deskriptiv information om de 7 populationer 

   Population 1 Population 2  Kontrolgruppe for Population 1
   mean sd mean sd mean  sd

Fuldført/igang v. 21 år  0.88 0.32 0.70 0.46 0.96  0.20
Tilbud start 2008  0.04 0.19 0.10 0.30 0.15  0.35
Tilbud start 2009  0.14 0.34 0.15 0.36 0.16  0.36
Tilbud start 2010  0.17 0.38 0.14 0.35 0.17  0.37
Tilbud start 2011  0.20 0.40 0.15 0.35 0.17  0.38
Tilbud start 2012  0.22 0.41 0.20 0.40 0.18  0.38
Tilbud start 2013  0.23 0.42 0.26 0.44 0.18  0.38
Kvinde 0.73 0.44 0.63 0.49 0.48  0.50
Mand  0.27 0.44 0.37 0.49 0.52  0.50
Alder 15 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00  0.04
Alder 16 0.04 0.21 0.04 0.20 0.08  0.28
Alder 17 0.19 0.40 0.19 0.39 0.19  0.39
Alder 18 0.29 0.45 0.28 0.45 0.20  0.40
Alder 19 0.23 0.42 0.24 0.43 0.19  0.39
Alder 20 0.10 0.30 0.11 0.31 0.13  0.34
Alder 21 0.05 0.22 0.05 0.22 0.07  0.26
Alder 22 0.03 0.17 0.01 0.09 0.05  0.21
Alder 23 0.02 0.15 0.05 0.22 0.04  0.18
Alder 24 0.02 0.14 0.02 0.15 0.03  0.16
Alder 25 0.02 0.13 0.02 0.13 0.02  0.14
Erhv. grundudd.  0.16 0.37 0.33 0.47 0.11  0.32
Erhv. hovedudd.  0.17 0.38 0.17 0.38 0.31  0.46
Almen gymnasium  0.39 0.49 0.24 0.43 0.35  0.48
Erhv. gymnasium  0.12 0.33 0.07 0.25 0.16  0.37
HF 2‐årig stud.eksamen  0.16 0.36 0.20 0.40 0.06  0.25
År siden udd.start  1.02 0.96 0.81 0.98 1.27  1.18
År siden 9 kl. til udd.start 1.43 1.90 1.63 1.85 1.43  1.97
Fuldførel. for kommunen 0.62 0.03 0.62 0.03 0.67  0.04
Indkomst 1: < 50 t.kr.  0.17 0.38 0.24 0.43 0.13  0.34
Indkomst 2:  50‐150 t.kr. 0.12 0.33 0.23 0.42 0.09  0.29
Indkomst 3: 150‐300 t.kr 0.24 0.42 0.21 0.41 0.20  0.40
Indkomst 4: 300‐400 t.kr. 0.23 0.42 0.16 0.37 0.21  0.41
Indkomst 5: 400‐500 t.kr. 0.16 0.37 0.11 0.31 0.19  0.39
Indkomst 6: 500‐700 t.kr. 0.06 0.24 0.04 0.20 0.13  0.33
Indkomst 7: > 700 t.kr.  0.02 0.14 0.02 0.13 0.05  0.21
Psykisk lidelse  0.21 0.41 0.21 0.41 0.12  0.32
Socialforanstaltning  0.12 0.32 0.21 0.41 0.06  0.24
Psykisk lidelse forældre  0.47 0.50 0.45 0.50 0.34  0.47
Kriminel dom forældre   0.29 0.45 0.42 0.50 0.19  0.39
Sygdom forældre  0.45 0.50 0.46 0.50 0.41  0.49

Antal individer  1,309 1,309 123 123 616,170  616,170
Antal observationer  1,309 1,309 123 123 1,747,418  1,747,418
Note 1: Kontrolgruppen indeholder ubalanceret paneldata, så derfor er antallet af observationer ikke lig med 
antallet af individer. 
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Tabel B.1 - fortsat 

   Population 4  Kontrolgruppe for Population 4 Population 7  Kontrolgruppe for Population 7

   mean sd  mean  sd  mean  sd  mean  sd 

Fuldført/igang v. 21 år  0.88 0.33 0.94 0.23 0.92  0.27  0.95 0.21
Tilbud start 2008  0.05 0.22 0.20 0.40 0.05  0.22  0.21 0.40
Tilbud start 2009  0.22 0.42 0.22 0.42 0.20  0.40  0.22 0.42
Tilbud start 2010  0.32 0.47 0.21 0.41 0.31  0.46  0.21 0.41
Tilbud start 2011  0.28 0.45 0.17 0.38 0.27  0.45  0.17 0.38
Tilbud start 2012  0.08 0.27 0.12 0.33 0.10  0.31  0.12 0.32
Tilbud start 2013  0.05 0.22 0.07 0.25 0.06  0.24  0.06 0.24
Kvinde  0.70 0.46 0.48 0.50 0.72  0.45  0.48 0.50
Mand  0.30 0.46 0.52 0.50 0.28  0.45  0.52 0.50
Alder 15  0.00 0.00 0.00 0.03 0.00  0.00  0.00 0.03
Alder 16  0.03 0.16 0.03 0.17 0.02  0.13  0.04 0.20
Alder 17  0.11 0.31 0.12 0.33 0.10  0.31  0.14 0.35
Alder 18  0.32 0.47 0.20 0.40 0.30  0.46  0.22 0.41
Alder 19  0.30 0.46 0.26 0.44 0.33  0.47  0.26 0.44
Alder 20  0.16 0.37 0.24 0.43 0.16  0.37  0.22 0.41
Alder 21  0.09 0.29 0.15 0.36 0.09  0.29  0.12 0.32
Alder 22  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00 0.00
Alder 23  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00 0.00
Alder 24  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00 0.00
Alder 25  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00 0.00
Erhv. grundudd.  0.16 0.37 0.15 0.36 0.17  0.37  0.11 0.32
Erhv. hovedudd.  0.14 0.35 0.34 0.47 0.17  0.38  0.31 0.46
Almen gymnasium  0.38 0.49 0.29 0.46 0.36  0.48  0.34 0.47
Erhv. gymnasium  0.17 0.38 0.14 0.35 0.14  0.34  0.17 0.37
HF 2‐årig stud.eksamen  0.14 0.35 0.08 0.27 0.16  0.37  0.07 0.26
År siden udd.start  1.20 0.94 1.45 1.21 1.15  0.99  1.47 1.19
År siden 9 kl. til udd.start  1.07 1.30 1.24 1.41 1.28  1.42  1.08 1.32
Fuldførel. for kommunen  0.61 0.02 0.66 0.04 0.62  0.03  0.66 0.04
Indkomst 1: < 50 t.kr.  0.26 0.44 0.26 0.44 0.19  0.39  0.18 0.38
Indkomst 2:  50‐150 t.kr.  0.25 0.44 0.16 0.37 0.19  0.39  0.12 0.33
Indkomst 3: 150‐300 t.kr  0.17 0.38 0.35 0.48 0.27  0.45  0.25 0.43
Indkomst 4: 300‐400 t.kr.  0.20 0.40 0.15 0.36 0.23  0.42  0.20 0.40
Indkomst 5: 400‐500 t.kr.  0.09 0.29 0.05 0.21 0.09  0.28  0.14 0.35
Indkomst 6: 500‐700 t.kr.  0.03 0.16 0.02 0.15 0.02  0.15  0.08 0.28
Indkomst 7: > 700 t.kr.  0.00 0.00 0.01 0.09 0.01  0.10  0.03 0.16
Psykisk lidelse  0.22 0.42 0.19 0.39 0.24  0.43  0.12 0.33
Socialforanstaltning  0.22 0.42 0.15 0.35 0.16  0.37  0.07 0.26
Psykisk lidelse forældre  0.68 0.47 0.69 0.46 0.57  0.50  0.44 0.50
Kriminel dom forældre   0.42 0.50 0.37 0.48 0.33  0.47  0.23 0.42
Sygdom forældre  0.45 0.50 0.24 0.43 0.65  0.48  0.77 0.42

Antal individer  76 76 6,292 6,292 220  220  112,762 112,762
Antal observationer  76 76 11,026 11,026 220  220  249,091 249,091

Note 1: Kontrolgrupperne indeholder ubalanceret paneldata, så derfor er antallet af observationer ikke lig med 
antallet af individer. 
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Tabel B.1 - fortsat 

   Population 3 
Kontrolgruppe for 

Population 3  Population 5 
Kontrolgruppe for 

Population5   Population 6 
Kontrolgruppe for 

Population 6 
   mean  sd  mean sd mean sd mean sd  mean  sd  mean sd

Fuldført/igang v. 21 år  0.88  0.32  0.96 0.19 0.93 0.26 0.94 0.23  0.92  0.27 0.96 0.20
Tilbud start 2008  0.06  0.24  0.22 0.41 0.09 0.29 0.22 0.41  0.04  0.19 0.20 0.40
Tilbud start 2009  0.21  0.41  0.23 0.42 0.15 0.36 0.23 0.42  0.20  0.40 0.22 0.41
Tilbud start 2010  0.28  0.45  0.22 0.41 0.31 0.47 0.22 0.41  0.31  0.46 0.21 0.41
Tilbud start 2011  0.25  0.43  0.17 0.37 0.30 0.46 0.17 0.38  0.29  0.45 0.18 0.38
Tilbud start 2012  0.14  0.34  0.11 0.32 0.07 0.26 0.10 0.29  0.11  0.32 0.13 0.33
Tilbud start 2013  0.06  0.24  0.06 0.23 0.07 0.26 0.06 0.24  0.05  0.21 0.06 0.25
Kvinde  0.72  0.45  0.48 0.50 0.74 0.44 0.50 0.50  0.73  0.44 0.48 0.50
Mand  0.28  0.45  0.52 0.50 0.26 0.44 0.50 0.50  0.27  0.44 0.52 0.50
Alder 15  0.00  0.00  0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03  0.00  0.00 0.00 0.02
Alder 16  0.01  0.11  0.05 0.21 0.06 0.23 0.05 0.21  0.00  0.00 0.04 0.20
Alder 17  0.11  0.32  0.15 0.36 0.11 0.32 0.15 0.36  0.08  0.28 0.14 0.34
Alder 18  0.29  0.46  0.22 0.41 0.24 0.43 0.22 0.42  0.32  0.47 0.21 0.41
Alder 19  0.31  0.46  0.26 0.44 0.37 0.49 0.25 0.43  0.32  0.47 0.27 0.44
Alder 20  0.18  0.39  0.21 0.41 0.15 0.36 0.21 0.41  0.20  0.40 0.22 0.42
Alder 21  0.09  0.29  0.11 0.31 0.07 0.26 0.11 0.32  0.08  0.28 0.12 0.33
Alder 22  0.00  0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00
Alder 23  0.00  0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00
Alder 24  0.00  0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00
Alder 25  0.00  0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00
Erhv. grundudd.  0.15  0.36  0.10 0.30 0.22 0.42 0.13 0.34  0.15  0.36 0.11 0.31
Erhv. hovedudd.  0.18  0.39  0.29 0.45 0.20 0.41 0.32 0.46  0.16  0.37 0.31 0.46
Almen gymnasium  0.34  0.47  0.37 0.48 0.26 0.44 0.31 0.46  0.43  0.50 0.35 0.48
Erhv. gymnasium  0.15  0.35  0.18 0.38 0.19 0.39 0.16 0.37  0.08  0.28 0.17 0.37
HF 2‐årig stud.eksamen  0.18  0.38  0.07 0.25 0.13 0.34 0.08 0.27  0.17  0.38 0.07 0.26
År siden udd.start  1.21  1.00  1.49 1.19 1.13 1.13 1.37 1.18  1.11  0.92 1.51 1.20
År siden 9 kl. til udd.start 1.24  1.33  1.00 1.26 1.37 1.38 1.12 1.33  1.36  1.48 1.06 1.31
Fuldførel. for kommunen 0.62  0.02  0.67 0.04 0.62 0.02 0.66 0.04  0.62  0.03 0.66 0.04
Indkomst 1: < 50 t.kr.  0.16  0.37  0.13 0.33 0.24 0.43 0.27 0.44  0.14  0.34 0.14 0.34
Indkomst 2:  50‐150 t.kr. 0.13  0.33  0.08 0.26 0.24 0.43 0.22 0.42  0.16  0.37 0.08 0.28
Indkomst 3: 150‐300 t.kr 0.24  0.43  0.18 0.39 0.37 0.49 0.33 0.47  0.30  0.46 0.21 0.41
Indkomst 4: 300‐400 t.kr. 0.25  0.43  0.23 0.42 0.11 0.32 0.12 0.32  0.24  0.43 0.23 0.42
Indkomst 5: 400‐500 t.kr. 0.16  0.36  0.21 0.41 0.02 0.14 0.04 0.19  0.12  0.33 0.19 0.39
Indkomst 6: 500‐700 t.kr. 0.05  0.21  0.13 0.33 0.02 0.14 0.02 0.13  0.02  0.15 0.11 0.31
Indkomst 7: > 700 t.kr.  0.02  0.13  0.04 0.20 0.00 0.00 0.01 0.08  0.02  0.12 0.04 0.19
Psykisk lidelse  0.21  0.41  0.10 0.30 0.28 0.45 0.13 0.34  0.22  0.42 0.12 0.33
Socialforanstaltning  0.12  0.33  0.05 0.22 0.07 0.26 0.08 0.27  0.18  0.39 0.07 0.25
Psykisk lidelse forældre  0.46  0.50  0.33 0.47 0.67 0.48 0.47 0.50  0.52  0.50 0.43 0.49
Kriminel dom forældre   0.29  0.45  0.18 0.38 0.33 0.48 0.28 0.45  0.29  0.45 0.22 0.41
Sygdom forældre  0.45  0.50  0.40 0.49 0.30 0.46 0.41 0.49  0.93  0.25 0.97 0.17

Antal individer  714  714  336,667 336,667 54 54 38,708 38,708  132  132 82,587 82,587
Antal observationer  714  714  1,017,209 1,017,209 54 54 82,959 82,959  132  132 178,225 178,225

Note 1: Kontrolgrupperne indeholder ubalanceret paneldata, så derfor er antallet af observationer ikke lig med antallet af individer.

 


