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1. Den opfølgende evaluerings formål 

I 2012 igangsatte kommunerne Esbjerg, Høje-Taastrup, Fredericia og Vesthimmerland alle 

indsatser rettet mod udsatte unge mødre. Formålet var at styrke mødrenes generelle kompetencer 

som mødre og hjælpe dem til at få stærkere fodfæste på arbejdsmarkedet igennem øget 

beskæftigelse og uddannelsesopnåelse. Overordnet tog indsatserne form af huse, hvor unge mødre 

kunne få støtte.  

Denne rapport er en opfølgning på en tidligere evaluering offentliggjort i 2015 (Fallesen og 

Andersen 2015), der undersøgte effekterne af de første par år af indsatsernes levetid og kun 

sammenlignede kvinder, der blev mødre efter indsatserne blev igangsat, med kvinder, der blev 

mødre, før indsatserne blev igangsat. I den tidligere evaluering sås der også bort fra perioden under 

graviditeten og det første år efter fødslen. Denne periode inkluderes i den opfølgende evaluering, da 

det var muligt for mødrene at påbegynde et studie eller finde beskæftigelse som følge af 

indsatserne. Denne opfølgende evaluering inddrager et større datamateriale, som dækker indsatserne 

for en længere periode. Der inkluderes også mødre, som fik børn, før indsatserne startede, men 

stadig kunne have benyttet (og for en række definitivt benyttede) indsatserne. Derudover inddrages 

en række nye mål, og for husene i Høje-Taastrup og Esbjerg inddrages den fulde målgruppe og ikke 

kun mødre med uddannelsesniveau under gymnasialt- og erhvervskompetencegivende niveau. 

Rapporten indeholder data på alle mødre, der faldt inden for indsatsernes målgrupper i de respektive 

kommuner, for perioden 2009-2015 (se gennemgang af indsatserne nedenfor). Data fra årene inden 

indsatsernes opstart anvendes som kontrolperiode. Samtidig anvendes der også et kontrolsample af 

mødre bosat i kommuner, som ikke havde gennemført indsatser lignende dem, de fire 

indsatskommuner indførte. Yderligere sammenlignes udviklingen blandt mødre i 

indsatskommunerne også med udviklingen blandt mødre, som er bosat i kommuner, som er 

sammenlignelige på en række relevante demografiske karakteristika. Der evalueres på baggrund af 

oplysninger om mødrenes beskæftigelse, indkomst fra kontanthjælp, studieaktivitet og ledighed, 

samt om deres børn har modtaget støtte til forebyggende foranstaltninger eller er blevet anbragt 

uden for hjemmet. 

 

1.1. Resume af resultaterne 

I den opfølgende evaluering finder vi, at mødre i målgruppen i Høje-Taastrup og i Esbjerg, som 

blev registreret som deltagende i husene, forøgede deres sandsynlighed for at være under 
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uddannelse med 3 procentpoint, og også øgede deres sandsynlighed for at være i aktivering med 3 

procentpoint. Andelen, der øgede deres deltagelse i uddannelse og beskæftigelsesforanstaltninger, 

blev modsvaret af et fald i andelen, der stod uden for arbejdsmarkedet. Effekten blev drevet af de 

mødre, som er registreret som deltagende i husene i Høje-Taastrup og Esbjerg. Relativt til de i 

målgruppen, der ikke var registreret som deltagende, oplevede de mødre, der var registreret som 

deltagende, et fald i deres beskæftigelsesgrad på 4 procentpoint. Dette fald virker til at være drevet 

af længere tid, til man kom i beskæftigelse, og er sandsynligvis ikke et udtryk for kronisk lavere 

beskæftigelse blandt de registreret deltagende mødre. 

For husene i Vesthimmerland og Fredericia, der havde en lavere aldersgrænse for mødrenes 

deltagelse, og kun inkluderede mødre uden uddannelse over folkeskoleniveau, viser resultaterne, at 

mødre i målgruppen fik lavere ledighed og var mindre på kontanthjælp, og i stedet øgede deres 

studieaktivitet. For denne gruppe er det dog ikke muligt at adskille de registreret deltagende fra de i 

målgruppen, som ikke blev registreret som deltagende i de to interventioner. 

Den markante forskel på resultaterne fra den forrige til den indeværende evaluering er, at hvor den 

forrige evaluering fandt, at mødre i Fredericia og Esbjerg øgede deres beskæftigelse, finder vi, når 

vi ser over en længere periode og med et større sample, at gruppen bevæger sig ind i uddannelse, og 

ikke ind i beskæftigelse. Derudover bidrager den opfølgende evaluering også med et mere detaljeret 

billede af, hvilke grupper der flytter sig. For husene i Høje-Taastrup og Esbjerg er det i høj grad 

kvinder, der før har stået uden for arbejdsmarkedet, som flyttes ind i uddannelse og aktivering, hvor 

det i Fredericia og Vesthimmerland er registreret ledige, der rykker sig. 

 

2. Indsatserne 

Børn, som vokser op hos forældre, der står uden for arbejdsmarkedet og som er dårligt uddannede, 

har en markant forøget risiko for at ende i gruppen af udsatte børn og unge og sidenhen opleve 

begrænset succes på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. For at forsøge at bryde denne 

intergenerationelle transmission af udsathed er der igangsat en række projekter i forskelligt regi, der 

søger at hjælpe unge mødre, som ofte har øget risiko for selv at være udsatte, til at få en uddannelse 

og/eller komme ind på arbejdsmarkedet. Det overordnede mål med disse projekter er igennem bedre 

livsvilkår for mødrene, at skabe bedre opvækstvilkår for deres børn og forhåbentligt på den måde 

reducere risikoen for, at næste generation oplever at blive socialt udsat.  



4 

 

Et af disse projekter, Familiens Hus, er opstået som et samarbejde mellem Socialstyrelsen, Esbjerg 

og Høje-Taastrup Kommune og Mødrehjælpen, og er finansieret af satspuljemidler. Projektet tager 

udgangspunkt i en række erfaringer, som Mødrehjælpen har gjort gennem et lignende projekt, som 

organisationen har gennemført i privat regi (”Projekt I Gang”). Projektet startede januar 2012, og 

bevillingen ophørte i 2015, men projekterne er fortsat i kommunalt regi. 

Denne rapport giver en opfølgende evaluering af Familiens Hus samtidig med, at rapporten også 

følger op på evalueringen af to parallelle indsatser ”Unge mødre – bryder grænser i Fredericia” og 

”Forældrehuset” implementeret i henholdsvis Fredericia og Vesthimmerland Kommune. Disse 

indsatser er opstået uafhængigt af ovennævnte samarbejde om Familiens Hus, men er inspireret af 

Mødrehjælpens ”Projekt I Gang”. De adskiller sig dog ved udelukkende at være forankret i 

kommunalt regi og ikke involvere en civilsamfundspartner, og også være målrettet en lignende, 

men yngre og lavere uddannet målgruppe. 

Tilbuddene i alle fire kommuner er helhedsorienterede og ambulante. Aldersgrænsen for, hvornår 

man er en ung mor, varierer dog mellem indsatser, og således retter indsatsen i Fredericia 

Kommune sig mod 14-23-årige, indsatsen i Vesthimmerland mod mødre under 25 år, og indsatsen i 

Familiens Hus mod mødre under 26 år. Den væsentligste forskel mellem indsatserne er, at hvor 

Familiens Hus rummer både et generelt tilbud til alle mødre i målgruppen og et specialiseret tilbud 

til sårbare mødre (defineret ved svag arbejdsmarkedstilknytning, lavt uddannelsesniveau og meget 

lav alder ved barnets fødsel), så er indsatserne i Vesthimmerland og Fredericia primært målrettet de 

sårbare mødre. Alle tre indsatser har dog det overordnede formål at øge de sårbare mødres 

uddannelses- og beskæftigelsesfrekvens og at styrke deres forældrekompetencer og netværk. 

Målgrupperne i Fredericia og Vesthimmerlands kommuner er både yngre (under 25 i Fredericia og 

under 24 i Vesthimmerland) og vil i gennemsnit også have lavere uddannelse, da de to kommuners 

tilbud var målrettet mødre, som ikke havde uddannelse over grundskoleniveau. Sammenligneligt er 

den øvre aldersgrænse for målgruppen i Høje-Taastrup og Esbjerg på 25 år, og tilbuddet gjaldt også 

mødre med erhvervskompetencegivende eller studieforberedende uddannelse, såsom STX, HF og 

lignende. Det betyder, at indsatserne har haft forskellige muligheder for at rykke målgrupperne, da 

målgrupperne gennemsnitligt vil have forskelligt udgangspunkt. 

Alle tre indsatser omfatter både forebyggende aktiviteter og konkret hjælp og støtte til de mødre, 

der har et særligt behov, og en individuel målrettet indsats med udgangspunkt i den enkelte mors 

livssituation. Husene samler kommunale og frivillige indsatser på sundheds-, social-, 



5 

 

beskæftigelses- og uddannelsesområdet under ét tag, så de er nemt tilgængelige for projektets 

målgruppe. Husets medarbejdere udfører husets aktiviteter i fællesskab, og udover det faste, 

aflønnede medarbejderteam indgår en række aktiviteter, hvor frivillige fra lokalområdet, individer, 

såvel som foreninger, kan supplere. Det er dog kun i Esbjerg og Høje-Taastrup at civilsamfundet er 

repræsenteret i kraft af Mødrehjælpens engagement i driften af indsatsen. 

Alle huse har en koordinerende rolle imellem brugerne og relevante myndighedspersoner og kan 

yde bistand i sager mellem myndigheder og brugere. De har samtidig til formål at introducere 

brugerne til relevante institutioner uden for huset, såsom daginstitutioner, uddannelsesinstitutioner, 

offentlige fritidstilbud og erhvervslivet. Som noget helt afgørende har ingen af indsatserne og deres 

medarbejdere dog deciderede myndighedsbeføjelser, hvilket på den ene side hæmmer 

medarbejdernes handlemuligheder i forhold til en konkret bruger, men på den anden side muliggør 

en mere personlig relation mellem brugere og de ansatte i husene. 

 

3. Evalueringsstrategi 

Denne skrivelse præsenterer kort evalueringsstrategien for den opfølgende evaluering af projekterne 

målrettet udsatte mødre i Esbjerg, Høje-Taastrup, Vesthimmerland og Fredericia. Først præsenteres 

strategien for udvælgelse af sample. Derefter redegøres der for de outcomes, som vi fokuserer på i 

evalueringsdesignet. Til slut præsenteres analysestrategien kort. 

 

3.1.  Sample 

Dette afsnit præsenterer dataudtrækkene af mødre fra kommuner, som indfører en indsats 

(treatmentkommuner). Selve treatmentperioden dækker perioden 2012-2015/16 og perioden 2009-

2011 inddrages som intern kontrol. Derudover udtrækkes der også et kontrolsample af danske 

mødre med lignende alders- og uddannelseskarateristika, som er bosat i kommuner uden lignende 

indsatser i samme periode (2009-2015/16). Tabel 1 præsenterer afgrænsningerne for hvilke mødre, 

der er inkluderet i de enkelte kommuners potentielle målgrupper. Vi har inkluderet mødrene fra året 

før graviditeten frem til året, hvor deres yngste barn fylder fire år. 
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Tabel 1. Definition af målgrupperne i deltagelseskommunerne 

Kommune Mors alder 

ved fødsel 

Højeste uddannelses- 

niveau ved fødsel 

Højeste alder på 

yngste barn 

Esbjerg < 26 år 
ISCED 3 – gymnasial 

eller erhvervsfaglig 
4 år 

Høje-Taastrup < 26 år 
ISCED 3 – gymnasial 

eller erhvervsfaglig 
4 år 

Vesthimmerland < 25 år Grundskole 4 år 

Fredericia 14-23 år Grundskole 4 år 

 

Mødrene er inkluderet i vores treatmentsample, så længe deres børn er inden for aldersspektret, og 

mødrene er bosat i en deltagende kommune. Barnets alder er den inkluderende faktor for at være i 

samplet. Det vil sige, at mødre forlænger den tid, de er i samplet, hvis de får et barn mere under 

indsatserne. Fra Socialstyrelsen har vi også modtaget oplysninger om, hvilke mødre der er 

registreret som deltagende i husene i Høje-Taastrup og Esbjerg, samt hvor længe de har deltaget i 

forløb. Derfor inkluderer vi også i vores treatmentsample mødre, der er fraflyttet en af de to 

treatmentkommuner, men fortsat er registreret som aktive i et forløb i et af de to huse. 

Vores oprindelige analytiske strategi lagde op til to forskellige tilgange til udtræk af kontrolgrupper. 

Den første er udtrækket på individuelt niveau, der er skitseret ovenfor. Det anden strategi søgte i 

stedet at identificere kommuner, der lignende de deltagende kommuner, og anvende disse 

kommuner som sammenligningskommuner. Sammenligningskommunerne blev udvalgt på 

baggrund af en række demografiske karakteristika, som skulle sikre, at kommunerne lignede de 

deltagende kommuner mest muligt.  Tilgangen er forklaret i detaljer i Appendix A. Det har 

desværre vist sig, at mødre bosat i deltagerkommunerne adskiller sig markant fra mødre i de 

udvalgte sammenligningskommuner. Disse forskelle forekommer på tværs af flere af de parametre, 

vi anvender til at evaluere husene, hvorfor vi vælger at se bort fra denne tilgang. Det har heller ikke 

været muligt at konstruere et andet udtræksgrundlag af sammenligningskommuner, der var 

tilfredsstillende i forhold til balancering af mødrene i deltagerkommunerne. 

 

3.2.  Datakilder 

Rygraden for dataudtrækket er befolkningsregisteret. Registeret indeholder individuelle oplysninger 

om demografi og geografi og opdateres årligt. Oplysninger om mødre kan kobles til oplysninger om 

deres børn. Oplysningerne herfra bruges til at identificere de mødre, der bor i treatmentkommuner, 

samt til at udtrække kontrolmødre til det individuelle kontrolsample. Vi anvender ikke de i husene 
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og blandt en kontrolgruppe indsamlede surveys, da responsrate og -kvalitet ikke giver os mulighed 

for at pålideligt bestemme effekter herfra (se diskussion om selvsamme i tidligere rapport fra 2015).  

Oplysninger om mødrenes beskæftigelse indhentes fra den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik 

(RAS). RAS opdateres årligt og angiver personers primære aktivitet per udgang af november hvert 

år (i beskæftigelse, under uddannelse, barselsfravær fra ledighed, ledig, pensioneret, m.v.). Mødre, 

som har barselsorlov fra beskæftigelse, vil fremgå som beskæftigede; mødre med barselsorlov fra 

uddannelse vil fremgå som værende under uddannelse; nybagte mødre, som hverken er under 

uddannelse eller i arbejde, fremstår som værende på barselsorlov fra ledighed/kontanthjælp. RAS 

indeholder også oplysninger om, hvorvidt man står uden for arbejdsstyrken—altså hverken er i 

beskæftigelse, under uddannelse, ledig men til rådighed for arbejdsmarkedet eller i en form for 

aktivering. Data er tilgængeligt til og med 2015. 

Da det er muligt både at være beskæftiget og under uddannelse samtidigt, men RAS kun 

identificerer primæraktiviteten, indhenter vi også oplysninger fra uddannelsesstatistikken, der årligt 

for ultimo november angiver alle, der er i gang med et uddannelsesforløb. Derved bliver det muligt, 

for eksempel, at identificere mødre, som opkvalificerer sig samtidig med, at de er i beskæftigelse. 

Fra DREAM indhenter vi oplysninger om beskæftigelse i løbet af året (modsat RAS, der angiver 

status i november af hvert år). Herfra får vi en indikator mellem 0 og 1, som angiver hvor stor en 

del af året man har været beskæftiget. Da beskæftigelsesoplysningerne i DREAM opdateres senere 

end data, der angiver modtagelsen af offentlige ydelser, har vi kun anvendelige DREAM-data for 

beskæftigelse tilgængeligt til og med udgangen af 2015. 

For at indhente oplysninger om modtagelse af kontanthjælp anvender vi kontanthjælpsstatistikken. 

Herfra indhentes en indikator for, hvor stor en del af året mødrene har modtaget kontanthjælp. 

Målet går fra 0-1, hvor 1 angiver, at man har modtaget kontanthjælp hele året, og 0 angiver at man 

ingen kontanthjælp har modtaget i løbet af året. (Variablen har et knæk mellem 2013-2014 pga. 

ændringer af en række ydelsestyper – knækket er dog ens for både treatment- og kontrolsample, 

hvorfor det ikke anses som havende konsekvenser for analysens resultater). Data er tilgængeligt til 

og med udgangen af 2016. 

For at måle støttebehovet i familierne indhenter vi oplysninger om hvorvidt børn af mødrene 

modtager forebyggende foranstaltninger. Her bruger vi kun oplysninger om den personrettede 

støtte, da den familierettede støtte kun registreres fra 2014 og frem (Danmark Statistik 2016). Vi 

anvender også oplysninger, om nogen af mødrenes børn er blevet anbragt uden for hjemmet. Begge 
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mål er årlige og angiver, hvorvidt et barn af en mor modtog støtte eller var anbragt uden for 

hjemmet på noget tidspunkt i løbet af året. Hvor det at modtage støtte ikke behøver ses som en 

entydigt negativ hændelse (det kan også betyde, at man har fået identificeret nogle behov hos 

barnet, der ellers ville være overset), må det at blive anbragt uden for hjemmet, når børnene er så 

unge, som de er, anses som hovedsageligt at være resultatet af en negativ udvikling i familien. Data 

er tilgængeligt til og med 2015. 

Tabel 2 giver en oversigt over de forskellige mål, der anvendes, og hvordan de er defineret. 

Derudover gives der en oversigt over mødrenes fordeling hen over evalueringsmålene for de to 

samples. Både mødrene fra deltagerkommunerne og fra kontrolgruppen er med i samplet. Samplet 

for Vesthimmerland og Fredericia har lavere beskæftigelsesniveau og højere kontanthjælpsniveau 

end samplet anvendt til at evaluere for Esbjerg og Høje-Taastrup. Mødrene i samplet fra 

Vesthimmerland og Fredericia er også mere tilbøjelige til at være under uddannelse, for at være 

ledige og for at stå uden for arbejdsstyrken. Da tilbuddene i Vesthimmerland og Fredericia er rettet 

mod yngre mødre uden uddannelse over grundskoleniveau, hvilket kan forklare, at det sample 

fremstår mere udsat end samplet anvendt til at evaluere Høje-Taastrup og Esbjerg. I appendiks C og 

D forefindes der figurer, som viser fordelingen af evalueringsmålene henover år for de to treatment- 

og kontrolgrupper. 

Tabel 3 viser beskrivende statistik for evalueringsmålene for de to samples fordelt på, hvorvidt man 

er i treatment- eller kontrolgruppen. Mødrene i Esbjerg og Høje-Taastrup har lavere beskæftigelse 

end mødrene i kontrolgruppen, men har en større sandsynlighed for at være under uddannelse eller 

stå uden for arbejdsstyrken. Mødrene i Fredericia og Vesthimmerland er mere tilbøjelige til at være 

på kontanthjælp og stå uden for arbejdsmarkedet end kontrolgruppen og mindre tilbøjelige til at 

være i beskæftigelse. 
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Tabel 2. Oversigt over evalueringsmålene for de to anvendte samples målt i andele af året 

(treatment- og kontrolgruppe samlet, årene 2009-2015/16) 

Mål Definition Andele, 

Esbjerg og 

Høje-Taastrup 

Sample 

Andele, 

Fredericia og 

Vesthimmerland 

Beskæftigelse, DREAM 

Kontinuert mål mellem 0-1, der 

angiver andelen af året, som 

mødrene er registeret som 

beskæftiget i DREAM. 

,434  ,293 

Kontanthjælpsmodtagelse 

Kontinuert mål mellem 0-1, 

som angiver andelen af årets 

måneder hvor mødrene har 

modtaget kontanthjælp. 

,264  ,414 

I arbejde, RAS 

Binær indikator, der angiver, 

hvorvidt man er beskæftiget i 

udgangen af november måned 

hvert år. 

,443  ,298 

Studerende, RAS 

Binær indikator, der angiver, 

hvorvidt man er studerende i 

udgangen af november måned 

hvert år. 

,246  ,284 

Ledig, RAS 

Binær indikator, der angiver, 

hvorvidt man er nettoledig i 

udgangen af november måned 

hvert år. 

,090  ,129 

Aktivering, RAS 

Binær indikator, der angiver, 

hvorvidt man er i aktivering i 

udgangen af november måned 

hvert år. 

,011  ,014 

Uden for arbejdsstyrken, 

RAS 

Binær indikator, som angiver, 

at man hverken er i 

beskæftigelse, under 

uddannelse, ledig eller i 

aktivering i udgangen af 

november måned hvert år. 

,210  ,275 

Anbringelse, BUA 

Binær indikator, der angiver, at 

mindst ét af mødrenes børn var 

anbragt uden for hjemmet på 

noget tidspunkt det år. 

,011 ,020 

Forebyggende 

foranstaltninger, BUFO 

Binær indikator, der angiver, at 

mindst ét af mødrenes børn 

modtager forebyggende 

foranstaltninger på noget 

tidspunkt det år. 

,012 ,019 

Antal mødre  7611 1656 
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Tabel 3. Beskrivende statistik fordelt på treatment- og kontrolgruppe for 

mødre i de to samples, 2009-2011. 

 Esbjerg – Høje-

Taastrup sample 

Fredericia – 

Vesthimmerland 

sample 

Mål Kontrol HT/E Kontrol F/VH 

Beskæftigelse, DREAM ,447 ,386 ,303 ,217 

Kontanthjælpsmodtagelse ,263 ,265 ,398 ,532 

I arbejde, RAS ,453 ,406 ,308 ,225 

Studerende, RAS ,240 ,268 ,287 ,263 

Ledig, RAS ,092 ,083 ,126 ,155 

Aktivering, RAS ,011 ,008 ,013 ,023 

Uden for arbejdsstyrken, RAS ,203 ,235 ,267 ,333 

Anbringelse, BUA ,011 ,009 ,020 ,015 

Forebyggende foranstaltninger, 

BUFO 
,013 ,009 ,018 ,020 

Antal mødre 2892 1475 999 314 

 

3.2.1. Overlap mellem registrerede deltagere og registersamplet  

Fra Socialstyrelsen indhentes der anonymiserede CPR-numre på de deltagende mødre i Esbjerg og 

Høje-Taastrup. Det skal bemærkes, at der ikke vil blive lavet analyser baseret alene på mødre, der 

har været registreret som deltagende i husene, da denne gruppe ikke kan anskues som værende 

tilfældigt udtrukket inden for målgruppen. Derfor kan der ikke konstrueres en sammenlignelig 

kontrolgruppe – dette er heller ikke opnåeligt igennem brug af matching-teknikker, da alle relevante 

karakteristika, der kan påvirke mødrenes tilbøjelighed til at deltage i husene, med meget høj 

sandsynlighed ikke er observerbare. Som vi kommer ind på neden for i metodeafsnittet, kan man 

dog dekomponere den målte effekt til separate mål for mødre, der ikke er registreret i husene, og 

mødre, der er registreret. Det er dog stadig den samlede effekt, der må anses som den kausale effekt 

af husene, men dekomponeringen kan give en rettesnor for, hvem der ”driver” den målte effekt.  

Tabel 4 giver et overblik over, hvilken dækning husene i Esbjerg og Høje-Taastrup har haft, på 

baggrund af registreringer fra Socialstyrelsen. Som det kan ses, er 13 procent af mødre, som var 

under 26, da de fødte, blevet registreret i et af de to huse, med en lidt større andel i Høje-Taastrup 

end i Esbjerg, men flere mødre i Esbjerg end i Høje-Taastrup, da bruttogruppen er større i Esbjerg. 

Blandt mødre, der deltog i forløb i husene, var den gennemsnitlige længde af forløbene på omkring 
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14,5 måneder for de, der er registreret som havende afsluttet deres forløb. Længden af de afsluttede 

forløb var ens i Høje-Taastrup og Esbjerg. 

Tabel 4. Antallet af mødre registreret i husene i Esbjerg og Høje-Taastrup sammenlignet med 

målgruppens størrelse i Danmarks Statistiks registre, 2012-2015 

 Esbjerg Høje-

Taastrup 

I alt 

Antal personer i FH med gyldigt 

CPR og registreret med bopæl i 

Esbjerg eller HT 

207 170 377 

Antal personer i FH med gyldigt 

CPR-nummer, registreret med 

bopæl i Esbjerg eller HT og 

inden for alderskategori 

204 158 362 

    

Antal personer i treatment-

gruppen 
1820 952 2772 

Andel af personer i treatment-

gruppen, der udgøres af 

personer fra FH med ”reelt” 

CPR-nummer 

,11 ,17 ,13 

Færdiggjorte forløbs 

gennemsnitlige længde i dage 
439 437 438 

 

Tabel 5 sammenligner de mødre, som er registreret som deltagende i husene i Høje-Taastrup og 

Esbjerg, med andre mødre i målgruppen, der var bosat i Høje-Taastrup og Esbjerg, men ikke er 

registreret som deltagende i husene. I Tabel 5 ser vi derfor kun på mødre fra 2012 og frem, da 

mødre i målgruppen ikke kunne registreres i husene, før disse åbnede. De registrerede mødre er 

generelt mere på kontanthjælp, under uddannelse og uden for arbejdsstyrken end de ikke-

registrerede mødre. De har også lidt lavere uddannelseslængde (men en større andel har en 

erhvervskompetencegivende eller studieforberedende uddannelse), har en større sandsynlighed for 

at være etnisk danske frem for indvandrere eller efterkommere og er blevet mor i en yngre alder end 

mødre fra målgruppen, der ikke er blevet registreret i husene. Ikke-registrerede mødre har til 
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gengæld større sandsynlighed for at mangle uddannelsesoplysninger, hvilket kan hænge sammen 

med deres etnicitetsstatus. Alt i alt virker de mødre, der er registreret som deltagende, til med højere 

sandsynlighed at komme fra to grupper: de ledige/uden for arbejdsmarkedet og de, der er under 

uddannelse. 

Tabel 5. Forskelle på registrerede og ikke-registrerede mødre 

 i målgruppen i Esbjerg og Høje-Taastrup, 2012-2015 

 Esbjerg – Høje-Taastrup 

Mål Registreret Ikke-

registreret 

Beskæftigelse, DREAM ,240 ,396 

Kontanthjælpsmodtagelse* ,317 ,210 

I arbejde, RAS ,281 ,437 

Studerende, RAS ,389 ,322 

Ledig, RAS ,084 ,078 

Aktivering, RAS ,030 ,010 

Uden for arbejdsstyrken, RAS ,216 ,153 

Anbringelse, BUA ,009 ,007 

Forebyggende 

foranstaltninger, BUFO 
,013 ,010 

Uddannelseslængde i år 

(manglende udd,oplysninger 

kodet som grundskole)# 

10,83 11,00 

Andel uden oplyst 

uddannelse# 
,013 ,153 

Andel med gymnasial/ 

erhvervskompetencegivende 

uddannelse# 

,181 ,163 

Andel indskrevet som 

igangværende med 

uddannelse# 

,309 ,266 

Fødselsalder# 22,32 23,05 

Oprindelse#   

     Dansk ,840 ,676 

     Indvandrer ,096 ,242 

     Efterkommer ,064 ,082 

*Data frem til 2016. #Målt ved året for barnets fødsel. 
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3.3.  Metoder 

Analyserne benytter sig af difference-in-differences-design til at evaluere effekten af indsatserne på 

mødrene i de berørte kommuner. Denne analysetilgang er standard inden for evalueringer af 

interventioner og reformer og er betinget på tilstedeværelse af en relevant kontrolgruppe. Ved 

difference-in-differences-tilgangen sammenlignes ændringer i beskæftigelse, uddannelsesdeltagelse 

og kontanthjælpsmodtagelse over tid blandt mødrene i treatmentkommuner med ændringer over tid 

i de samme variable for tilsvarende mødre, som ikke modtog lignende indsatser (kontrolgruppen). 

Under antagelse af, at treatmentgruppen i fraværet af indsatsen ville have oplevet den ændring, vi 

ser i kontrolgruppen, trækkes kontrolgruppens ændring fra ændringen i treatmentgruppen, og den 

tilbageværende forskel mellem treatment og kontrolgruppen er så effekten af indsatsen. Vi 

sammenligner unge kvinder i treatment- og kontrolgruppen før og efter, de får børn, og før og efter 

mødrene med forbindelse til treatmentkommunerne har mulighed for at komme i husene. 

Fra Socialstyrelsen har vi oplysninger om hvilke mødre der er registreret som deltagende i husene i 

Høje-Taastrup og Esbjerg. Derfor kan vi yderligere dekomponere resultaterne for Høje-Taastrup og 

Esbjerg mellem to grupper – de fra målgruppen, som vi ved deltog, og de fra målgruppen, som ikke 

var registreret som deltagende. De dekomponerede resultater giver indblik i, om en eventuel 

signifikant effekt er drevet af deltagende mødre eller generelt ændret adfærd i målgruppen. Det er 

dog den samlede effekt for hele målgruppen, der må anskues som effekten af indsatsen for 

kommunerne, hvor den dekomponerede effekt kan anskues som et skøn for effekten blandt de, der 

deltog. Sidstnævnte kan dog ikke anskues som et mål for, hvad effekten ville være, hvis alle mødre i 

målgruppen havde deltaget, da det ikke er sandsynligt, at det er tilfældigt, hvilke mødre der deltog i 

indsatskommunerne, som det kan ses fra Tabel 3.  

 

3.3.1. Forskellen på effekt for målgruppen og effekt for de deltagende mødre 

Inden for evalueringsforskningen skelner man mellem to centrale effektmål, når man evaluerer 

indsatser. De to effektmål benævnes henholdsvis intention-to-treat (ITT) og average-treatment-on-

the-treated (ATT). Dette underafsnit forklarer, hvad de to effektmål angiver, og hvordan de 

relaterer sig til evalueringen af indsatserne i Høje-Taastrup, Esbjerg, Vesthimmerland og Fredericia. 

ITT-målet angiver, hvordan målgruppen for en indsats ændrer sig som følge af indsatsen, upåagtet 

om målgruppens enkelte medlemmer deltager i indsatsen eller ej. I forbindelse med indsatserne i de 

fire deltagerkommuner angiver ITT, hvordan målgruppen som helhed ændrede sig som følge af 
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indsatsen. Det giver et estimat for, hvad afkastet for kommunen har været, af at indføre indsatsen på 

den måde, indsatsen blev indført på. ITT angiver hvad indsatsen har betydet for målgruppen, 

upåagtet om de enkelte medlem af målgruppen deltog eller ej. Vi kan beregne ITT for indsatserne i 

alle fire kommuner. 

Sammenlignet angiver ATT, hvad indsatsen har betydet for de mødre i målgruppen, som deltog i 

husene. I det tilfælde, hvor alle i målgruppen, der kunne deltage, rent faktisk deltog, vil ITT og ATT 

være identiske. Da ATT kun bygger på de blandt målgruppen, som deltog, kan man ikke 

ekstrapolere fra ATT til, hvordan en indsats ville virke, hvis alle i målgruppen deltog, da der kan 

være systematiske forskelle blandt de mødre fra målgruppen, som deltog, og de mødre fra 

målgruppen, som ikke deltog. Da vi kun har oplysninger på de registrerede brugere fra husene i 

Høje-Taastrup og Esbjerg, kan vi kun beregne ATT for de to kommuner.  

 

4. Resultater 

I dette afsnit præsenterer vi resultaterne for vores kvantitative analyser af effekten af 

interventionerne rette mod unge mødre i Esbjerg, Høje-Taastrup, Fredericia og Vesthimmerland. Da 

målgrupperne varierer imellem kommuner, præsenterer vi resultaterne fra det individuelle sample 

for Esbjerg og Høje-Taastrup sammen og for Vesthimmerland og Fredericia sammen.  

 

4.1. Individuelle samples 

4.1.1. Høje-Taastrup og Esbjerg  

Tabel 6 viser resultaterne for de ni forskellige mål, der anvendes i evalueringen. Der er to 

forskellige modeller – en model (1), der angiver den gennemsnitlige estimerede effekt for alle 

mødre i målgruppen (en intention-to-treat-effekt) og en model (2), hvor de mødre, der er registreret 

fra Socialstyrelsen som deltagende i husene, har fået udregnet et separat estimat. Ved at lægge de to 

estimater sammen opnås den samlede effekt for de mødre, der er registreret som deltagende, hvilket 

kan ses som en tilnærmelse til en ATT-effekt. 
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Tabel 6. Resultaterne fra Høje-Taastrup og Esbjerg   
Model 1 

(ITT) 

Model 2 Summeret estimat 

for mødre, der 

blev registreret i 

husene 

(~ATT)   
Målgruppe Målgruppe Målgruppe* 

Deltog 

Målgruppe + 

Målgruppe*Deltog 

Beskæftigelse, DREAM Est 0,009 0,017* -0,043** -0,026 
 

SE (0,009) (0,010) (0,019) 
 

Kontanthjælpsmodtagelse Est -0,000 -0,001 0,001 0,000 
 

SE (0,007) (0,007) (0,013) 
 

I arbejde, RAS Est 0,014 0,016 -0,014 0,002 
 

SE (0,012) (0,012) (0,026) 
 

Student, RAS Est -0,010 -0,019 0,051* 0,032 
 

SE (0,012) (0,012) (0,025) 
 

Ledig, RAS Est 0,002 0,001 0,006 0,007 
 

SE (0,009) (0,009) (0,018) 
 

Aktivering, RAS Est 0,004 0,001 0,018** 0,019 
 

SE (0,003) (0,004) (0,007) 
 

Uden for arbejdsstyrken, 

RAS 

Est -0,009 0,001 -0,061*** -0,060 

SE (0,011) (0,011) (0,023) 
 

Anbringelse Est 0,002 0,003 0,000 0,003 

SE (0,003) (0,003) (0,007) 
 

Forebyggende 

foranstaltninger 

Est 0,001 0,000 0,006 0,006 

SE (0,003) (0,007) (0,007) 
 

Est: Estimat. SE: Standardfejl. *P <,1; ** P <,05; ***P<,01 

Når vi ser på resultaterne for beskæftigelsesmålet hentet fra DREAM-databasen, er der ikke nogen 

ændring at se hos målgruppen i model 1. I model 2, hvor vi tillader effekten at være anderledes for 

mødre, der var registreret som deltagende i husene, kan det ses, at de oplevede et fald i årlig 

beskæftigelsesgrad målt i DREAM på 2,6 procentpoint. Beskæftigelsesmålet fra DREAM angiver 

andelen af året, hvor mødrene er beskæftiget. Når effekten fra DREAM-databasen sammenholdes 

med effekten på beskæftigelse målt én gang årligt i RAS, der er nul, antyder det, at den negative 

effekt fra DREAM potentielt angiver en tilbøjelighed til at være lidt længere om at komme i 

beskæftigelse i stedet for at blive ved med at stå uden beskæftigelse. Blandt de deltagende mødre 

observeres også en stigende tilbøjelighed til at påbegynde uddannelse med en stigning på 3,2 

procentpoint relativt til kontrolgruppen og en stigning på 5,1 procentpoint relativt til mødre i 

målgruppen, der ikke er registreret som deltagende. 
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Den største ændring virker til at være i andelen, der står uden for arbejdsstyrken og hverken er i 

aktivering eller under uddannelse. Sandsynligheden for at være i den gruppe faldt med 6 

procentpoint blandt mødre, der deltog i husene – og mødrene virker til i stedet at have øget 

sandsynlighed for at være under uddannelse, i aktivering eller registreret som ledige stående til 

rådighed for arbejdsmarkedet, selvom det kun er estimatet for aktivering, der er signifikant. Alt i alt 

virker det til, at mødre, der har stået længst væk fra arbejdsmarkedet, er kommet tættere på 

arbejdsmarkedet uden dog at være kommet i beskæftigelse. Stigningen i aktivering kan potentielt 

også forklare det lille fald i DREAM-beskæftigelse. Tidligere forskning har påvist ”lock-in”-

effekter af aktivering, hvor de, som deltager i aktiveringsprogrammer, mindsker deres 

jobsøgningsaktivitet, og derfor er lidt længere om at komme i regulær beskæftigelse (men ofte 

ender i bedre og mere stabile jobs efterfølgende). Der er ikke nogen signifikant eller markant 

ændring at spore i forhold til anvendelsen af anbringelser uden for hjemmet og brugen af 

forebyggende foranstaltninger.  

Tabel 7 præsenterer resultater separat for Høje-Taastrup og Esbjerg. Det skal bemærkes, at 

usikkerhed på estimaterne er store. Begge kommuner virker til at flytte mødre fra gruppen uden for 

arbejdsstyrken ind i aktivering. Derudover virker mødre i Esbjerg til at have bevæget sig mere ind i 

beskæftigelse, i hvert fald ud fra RAS-resultaterne, hvorimod mødre i Høje-Taastrup har bevæget 

sig ind i uddannelse, hvoraf nogle sandsynligvis også kommer fra at være i beskæftigelse. For Høje-

Taastrup ses der også en signifikant positiv stigning i sandsynligheden for at modtage forebyggende 

foranstaltninger på 1,4 procentpoint. Som tidlige nævnt bør dette ikke anskues som et entydigt 

negativt udfald—de forebyggende foranstaltninger bliver ofte igangsat for at sikre sig, at forhold i 

familien ikke udvikler sig i en negativ retning. På grund af usikkerheden på estimaterne bør 

resultaterne i Tabel 7 tolkes med lidt forbehold.  
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Tabel 7. Separate resultater for Esbjerg og Høje-Taastrup 

Mål Esbjerg Høje-Taastrup 

 Målgruppe Målgruppe* 

Deltog 

Summet Målgruppe Målgruppe* 

Deltog 

Summet 

Beskæftigelse, DREAM 0,016 -0,006 0,010 0,027 -0,105*** -0,078 

 (0,011) (0,024)  (0,021) (0,034)  

Kontanthjælpsmodtagelse 0,001 0,002 0,003 -0,012 -0,005 -0,017 

 (0,008) (0,017)  (0,014) (0,023)  

I arbejde, RAS 0,024 0,021 0,045 0,026 -0,068 -0,042 

 (0,015) (0,031)  (0,028) (0,044)  

Studerende, RAS -0,021 0,030 0,009 0,001 0,102* 0,103 

 (0,015) (0,031)  (0,026) (0,041)  

Ledig, RAS -0,003 0,013 0,010 -0,036* -0,009 -0,045 

 (0,010) (0,022)  (0,021) (0,034)  

Aktivering, RAS -0,003 0,019** 0,016 0,012* 0,012 0,024 

 (0,004) (0,009)  (0,007) (0,012)  

Uden for arbejdsstyrken, 

RAS 

0,003 -0,084*** -0,081 -0,003 -0,039 -0,042 

(0,013) (0,028)  (0,024) (0,038)  

Anbringelse, BUA -0,000 -0,002 -0,002 0,005 0,001 0,006 

 (0,004) (0,009)  (0,005) (0,009)  

Forebyggende 

foranstaltninger, BUFO 

-0,002 -0,004 -0,006 -0,003 0,014* 0,011 

(0,004) (0,010)  (0,004) (0,007)  

Standardfejl i parentes. *P <,1; ** P <,05; ***P<,01 

 

4.1.2. Resultater for Vesthimmerland og Fredericia 

Vi retter nu opmærksomhed mod resultaterne for indsatserne i Vesthimmerland og Fredericia. Det 

skal bemærkes, at selvom både indsatsener i Esbjerg/Høje-Taastrup og i Fredericia og 

Vesthimmerland rettes mod unge mødre, er der stadig klare forskelle i målgrupperne. Esbjerg og 

Høje-Taastrups indsatser retter sig mod mødre op til de 25 år, som har uddannelser op til 

erhvervskompetencegivende og studieforberedende niveau. Fredericia og Vesthimmerland retter 

deres indsatser mod mødre der var op til hhv. 23 og 24 år gamle, og som havde folkeskolen som 

højeste uddannelsesniveau. Det vil sige, at målgruppen i Fredericia og Vesthimmerland er mere 

snævert defineret end målgruppen for indsatserne i Høje-Taastrup og Fredericia, og derfor er 

resultaterne for de to indsatser ikke direkte sammenlignelige. Samtidig er indsatserne i Fredericia og 

Vesthimmerland ikke tilknyttet en partnerorganisation fra civilsamfundet, men fungerer i stedet 

udelukkende i kommunalt regi.  



18 

 

Tabel 8 viser resultaterne for målgruppen for husene i Vesthimmerland og Fredericia. Blandt 

målgruppen i Vesthimmerland og Fredericia faldt andelen af året, hvor mødrene modtog 

kontanthjælp med 4,6 procentpoint. Faldet i modtagelse af kontanthjælp skete sammen med et fald i 

sandsynligheden for at være ledig på 5,7 procentpoint. Sideløbende er sandsynligheden for at være 

under uddannelse steget med 8,2 procentpoint. Der er ikke markante ændringer at spore i andelen, 

der er under aktivering eller står uden for arbejdsmarkedet, ej heller i forhold til sandsynligheden 

for at få anbragt et barn uden for hjemmet eller modtage en forebyggende foranstaltning. 

Tabel 8. Resultater for Vesthimmerland og  

Fredericia kommune  
Model 1  
Målgruppen 

Beskæftigelse, DREAM 0,008  
(0,026) 

Kontanthjælpsmodtagelse -0,046** 

 
(0,023) 

I arbejde -0,002  
(0,034) 

Student 0,082**  
(0,037) 

Ledig -0,057**  
(0,014) 

Aktivering -0,013  
(0,011) 

OLF -0,010  
(0,017) 

Anbringelser -0,002  
(0,012) 

Forebyggende støtte 0,009  
(0,011) 

Standardfejl i parentes. *P <,1; ** P <,05; ***P<,01 

 

5. Konklusion 

Denne opfølgende evaluering har opdateret resultater fra tre indsatser i fire danske kommuner rettet 

mod unge og sårbare mødre. I Høje-Taastrup og Esbjerg kommune er der tale om projekt Familiens 

Hus udført i samarbejde med Mødrehjælpen. Indsatsen var her rettet mod mødre under 26 år, som 

havde uddannelsesniveau til og med studieforberedende eller erhvervskompetencegivende niveau. I 

Fredericia er der tale om projektet Unge mødre – bryder grænser i Fredericia rettet mod mødre 
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mellem 13 og 23, som havde folkeskolen som højest opnåede uddannelse. I Vesthimmerlands 

kommuner er der tale om projektet Forældrehuset, rettet mod unge mødre under 25 år, som havde 

folkeskolen som højest opnåede uddannelse. Fælles for indsatserne var sigtet mod at give de unge 

mødre redskaberne til at finde fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Overordnet 

set tegner resultaterne sig forsigtigt lovende. Alle tre indsatser har rykket målgrupperne ind i 

uddannelse og tættere på arbejdsmarkedet. Der er ikke mærkbare effekter at spore i forhold til 

særlig støtte til udsatte børn og unge.  

Nylig forskning fra blandt andet Norge og New Zealand har vist kraftige indikationer på, at en 

begrænset gruppe af samfundets udsatte tegner sig for langt størstedelen af de sociale udgifter, og at 

forældre videregiver risikoen for at være socialt sårbar til deres børn (Dahl, Kostbøl og Mogstad 

2014; Caspi et al. 2016). Det betyder, at selvom effekterne er moderate, kan selv positive mindre 

ændringer i denne målgruppe have markante langsigtede positive sociale og samfundsøkonomiske 

konsekvenser—en form for renters rente. Hvorvidt, og i hvor høj grad, indsatserne evalueret i denne 

opfølgende rapport, kaster sådanne kumulerede effekter af sig, er det dog ikke muligt at bedømme 

nu—men den internationale forskning peger på store potentielle afkast af investeringer i børn og 

deres forældre i de tidligste leveår (fx Cunha et al. 2006). 
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Appendix A: Gennemgang af Kommunesample, der ikke anvendes 

Kommunesamplet er udvalgt på baggrund af et vægtet indeks, der er bygget på sammenligninger af 

kommunernes demografiske karakteristika. Vi har dog ekskluderet kommuner, som ifølge 

Socialstyrelsens optegnelser tilbød specialiserede indsatser rettet mod udsatte mødre i løbet af 

projektperioden (Ringsted, Odense, Randers, Vordingborg, Aalborg, Aarhus og Haderslev) samt 

Københavns Kommune. De demografiske oplysninger, der anvendes til indekset, er målt primo 

2012 for at finde kommuner, der var sammenlignelige, da indsatserne blev sat i gang.  For hver 

treatmentkommune udvælger vi de tre kontrolkommuner, der er mest sammenlignelige med 

treatmentkommunen med hensyn til kommunebefolkningernes demografiske sammensætning. I 

udvælgelsen lægger vi vægt på følgende demografiske karakteristika: 

 Gennemsnitlig antal måneder i uddannelse blandt de voksne borgere 

 Gennemsnitlige alder i kommunen 

 Andel af kvinder under 24/ under 25/ under 26, der har børn (heri medregnes også kvinder 

under 18) 

 Kommunens arbejdsløshed blandt alle mellem 18-65 

 Kommunens arbejdsløshed blandt kvinder under 30 

Tilsammen bruges de fem demografiske mål til at danne et indeks, der angiver, hvor tæt de enkelte 

kommuner ligger på hinanden i forhold til deres borgeres karakteristika. Vi vælger for hver 

treatmentkommune de tre kontrolkommuner, der er mest lig den givne treatmentkommune i forhold 

til de demografiske karakteristika.  

Samplet, der bygger på kontrolkommuner, tillader os, så vidt som muligt, at sammenligne mødre, 

der alle bor i kommuner, som har samme strukturelle og finansielle vilkår, men hvor 

treatmentkommunerne indfører interventionerne, men kontrolkommunerne ikke gør. For at holde 

sammenligningsgrundlaget konstant er mødrene kun med i undersøgelsessamplet, så længe de bor i 

en treatment- eller kontrolkommune. 

Clusterindexet til at identificere sammenligningskommuner blev konstrueret på følgende måde: 

1. For hver af treatment- og sammenligningskommuner blev der beregnet følgende mål for den 

voksne befolkning i kommunen: 

 Gennemsnitlig antal måneder i uddannelse blandt de voksne borgere 

 Gennemsnitlige alder i kommunen 
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 Andel af kvinder under 24/ under 25/ under 26, der har børn (heri medregnes også 

kvinder under 18) 

 Kommunens arbejdsløshed blandt alle mellem 18-65 

 Kommunens arbejdsløshed blandt kvinder under 30 

2. Dannede cluster på baggrund af uddannelsesniveau, gns. alder og andel mødre under 

henholdsvis 24 (Fredericia), 25 (Vesthimmerlands) og 26 ( Høje-Taastrup og Esbjerg). Der blev 

dannet fire clustre/grupper af kommuner ved hjælp af. Calinski-metoden. 

3. Der blev fundet middelværdier for uddannelse, gennemsnitsalder, andel unge mødre, 

arbejdsløshed blandt den voksne arbejdsduelige befolkning og arbejdsløshed blandt kvinder 

under 30. For hver kommune blev der dannet et indeks som var afvigelsen fra cluster-

gennemsnit for henholdsvis uddannelse, aldersgennemsnit og andel unge mødre, divideret med 

3, 

altså: 

Udd=gennemsnitslig antal år i  uddannelse  

Ald= gennemsnitsalder 

Um= andel unge mødre 

Arb= gennemsnitlig arbejdsløshed blandt alle mellem 18-65 

ArbK= gennemsnitlig arbejdsløshed blandt kvinder under 30 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 = [((
𝑈𝑑𝑑𝑘𝑜𝑚

𝑈𝑑𝑑𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟
) − 1) + ((

𝐴𝑙𝑑𝑘𝑜𝑚

𝐴𝑙𝑑𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟
) − 1) + ((

𝑈𝑚𝑘𝑜𝑚

𝑈𝑚𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟
) + −1)

+ ((
𝐴𝑟𝑏𝑘𝑜𝑚

𝐴𝑟𝑏𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟
) − 1) + ((

𝐴𝑟𝑏𝐾𝑘𝑜𝑚

𝐴𝑟𝑏𝐾𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟
) + −1)]/5 

Dette indeks blev konstrueret for de tre aldersgrupperinger, og udvælgelsen af kontrolkommuner 

foregik således at for hver treatmentkommune identificeres de tre kontrolkommuner, der havde den 

korteste distance i indekset til treatmentkommunen: 

𝑀𝑖𝑛[𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 − 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑥] 

 

Desværre har det vist sig, at de sammenligningskommuner, som lå tættest på treatmentkommunerne 

på demografisk karakteristika, ikke lignede treatmentkommunerne, når man sammenlignede 

mødrene på det individuelle niveau. Derfor har vi valgt at udelade denne del af analysen, da den 

ikke kan give et retvisende billede. Dette appendiks er inkluderet, da vi i en tidligere
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skrivelse foreslog at lave en sådan analysetilgang som et tillæg til den allerede eksisterende 

analysestrategi. 
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Appendix b: Detaljer for fixed effects-modellen 

 

Den individuelle fixed effects-model, der estimeres i afsnit 4.1 er specificeret på følgende vis 

(parametre udeladt): 

𝑼𝒅𝒇𝒂𝒍𝒅𝒊𝒕 = 𝑲𝒐𝒎𝒊𝒕 + 𝑨𝒂𝒓𝒕 + 𝑩𝒂𝒓𝒏𝒊𝒕 + 𝑨𝒍𝒅𝒆𝒓𝒊𝒕 + 𝑩𝒂𝒓𝒏 𝒂𝒍𝒅𝒆𝒓𝒊𝒕

+ 𝑭𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒆𝒉𝒖𝒔 𝒎å𝒍𝒈𝒓𝒖𝒑𝒑𝒆𝒊𝒕 + 𝑫𝑖 

Udfald angiver den afhængige variabel. Kom angiver et sæt dummy-variable for, hvilken kommune 

en mor (i) bor i et givet år (t). Aar er et sæt dummy-variable, der angiver observationsåret. Barn 

angiver, om mødrene er forældre det givne år (vi observerer også mødre et år, før de føder). Barn 

alder er et sæt dummy-variable, der angiver barnets alder for hvert år (vi inkluderer mødre med 

børn, der er op til fire år gamle). Familiehus målgruppe angiver, om mødrene bor i en kommune 

med familiehus, har/får et barn det givne år, var 25 år eller yngre, da de fødte, og at året er 2012 

eller senere, samt at de havde en uddannelse til og med ISCED-niveau 3. D er fixed effekten, som 

udgøres af en specifik dummy for hver mor. For husene i Fredericia og Vesthimmerland er 

aldersgrænsen tilpasset til 24 og 23 år, og der er kun inkluderet mødre, som har grundskolen som 

højest opnåede uddannelse. Modellerne genestimeres også som differences-in-differences-in-

differences-modeller, hvor mødre i deltagerkommunerne, samt kontrolmødre, med samme 

uddannelsesniveau som målgruppen, men en alder op til 30 år, også er inkluderet. Dette rykker ikke 

ved resultaterne. 
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Appendix C: Figurer For evalueringsmål for hele studieperioden for Høje-Taastrup/Esbjerg 

Sample 
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Figur C1. Evalueringsmål henover perioden 2009-2015/16 for Høje-Taastrup/Esbjerg og 

kontrolgruppe 

 
 (a) Beskæftigelse – DREAM (b) Kontanthjælp 

 
 (c) Beskæftigelse – RAS  (d) Under uddannelse – RAS  

 
 (e) Ledig – RAS (f) Aktivering – RAS  
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 (g) Uden for arbejdsstyrken – RAS (h) Anbringelser 

 
 (i) Forebyggende foranstaltning 
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Appendix D: Figurer For evalueringsmål for hele studieperioden for 

Fredericia/Vesthimmerland-Sample 
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Figur D1. Evalueringsmål henover perioden 2009-2015/16 for Fredericia/Vesthimmerland og 

kontrolgruppe 

 
 (a) Beskæftigelse – DREAM (b) Kontanthjælp 

 
 (c) Beskæftigelse – RAS  (d) Under uddannelse – RAS 

 
 (e) Ledig – RAS (f) Aktivering – RAS  
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 (g) Uden for arbejdsstyrken – RAS (h) Anbringelser 

 
 (i) Forebyggende foranstaltning 

 


