AT VÆRE DANSK UDENFOR
DANMARK – 2019
En kortlægning af udlandsdanskerne udført af Danes Worldwide i samarbejde
med Danish Students Abroad på basis af en meningsmåling med 4.239 danske
respondenter fordelt over 121 lande (inklusive 6 områder med selvstyre).
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• I hvilke lande bor der flest danskere?
• Hvad er den mest typiske årsag til, at danskere flytter til udlandet?
• Hvad motiverer danske studerende til at læse i udlandet?
• Hvad er de største udfordringer ved at være dansk i udlandet?
• Hvor mange forventer at vende hjem til Danmark?
• Hvilke studieretninger i udlandet er mest populære?
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OM UNDERSØGELSEN
Undersøgelsen At Være Dansk Udenfor Danmark 2019 er
gennemført i et samarbejde mellem organisationerne Danes
Worldwide og Danish Students Abroad.
Danes Worldwide (danes.dk) er en almennyttig forening stiftet
1919, som arbejder for at styrke forbindelsen mellem Danmark
og danske medborgere bosat i udlandet. Organisationen varetager udlandsdanskeres interesser og tilbyder rådgivning, netværk
og danskundervisning for danskere i udlandet og gennemfører
regelmæssigt undersøgelser blandt danskere i alle verdenshjørner, så blandt andet beslutningstagere og medier i Danmark har
opdateret og konkret viden om de cirka 250.000 danskere ude
i verden.
Danish Students Abroad (dsabroad.dk) er en non-profit interesseorganisation, der blev stiftet i 2012 og som er drevet af
kommende, nuværende og tidligere udlandsstuderende. DSA
arbejder for, at alle danske unge skal have mulighed for at læse
i udlandet og repræsenterer danske udlandsstuderendes faglige,
økonomiske, sociale og kulturelle forhold. Den daglige drift i
DSA varetages af en bestyrelse bestående af nuværende og tidligere udlandsstuderende.
Ingen myndighed eller organisation i Danmark har nøjagtig viden om, hvor mange udlandsdanskere der bor i hvilke lande og
hvordan netop denne gruppe danskere fordeler sig over demografiske, økonomiske og sociale karakteristika. Og da intet analyseinstitut i Danmark derfor kan udvælge og kontakte en helt
repræsentativ pulje respondenter er det ikke muligt at foretage
en traditionel meningsmåling i netop populationen af danskere

Danes Worldwide: Købmagergade 67, 2. sal ·
1150 København K · danes@danes.dk · +45 3332 0913
www.danes.dk · Find os på Facebook, LinkedIn & YouTube

bosat i udlandet. Danes Worldwide anslår, at cirka 250.000 danskere aktuelt bor uden for Danmarks grænser.
Det overordnede mål med at foretage globale undersøgelser
som denne er først og fremmest at tilvejebringe ny/opdateret
indsigt for danske beslutningstagere, medier og forskere i gruppen af danske medborgere i udlandet.
Det omfattende spørgeskema med i alt 75 spørgerammer, der
ligger til grund for denne rapport, var formuleret på dansk og
blev lanceret online den 13. juni 2019 og indstillet den 8. juli
2019.
Et link til målingen blev udsendt via de to organisationers sociale medier og nyhedsbreve samt videreformidlet af bl.a. danske
repræsentationer, VL-grupper i udlandet og på lokale udlandsdanske facebook-sider samt per mail til Danes Worldwides og
DSAs medlemmer og via øvrige kontaktnet i udlandet.
Sammenlagt 4.381 respondenter besvarede det fulde spørgeskema. Heraf oplyste 142 respondenter, at de bor i Danmark
og/eller er under 18 år. Da undersøgelsen At Være Dansk Udenfor Danmark 2019 udelukkende beskæftiger sig med danskere,
der bor i udlandet og er fyldt 18 år, er denne rapport baseret på
besvarelser fra i alt 4.239 respondenter – heraf 253, der er flyttet
til udlandet for at studere.
Undersøgelsens spørgeskema blev lanceret sammen med en
lodtrækning. Efter undersøgelsens deadline er der blandt deltagende respondenter trukket lod om et gavekort til Norwegian
(værdi 5.000 kr.) samt enkelte andre mindre præmier.

Danish Students Abroad: dsabroad.dk · info@dsabroad.dk · +45 5128 2520 ·
facebook.com/dsabroad · linkedin.com/company/dsabroad ·
instagram.com/dsabroad
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AT VÆRE DANSK I UDLANDET
Executive summary – Danes Worldwide
Kortlægningen At være dansk udenfor Danmark 2019 bekræfter
en række tendenser fra tidligere globale undersøgelser blandt
udlandsdanskere, som Danes Worldwide har udført gennem
årene. Eksempelvis nævner henholdsvis 43% og 37% blandt de
i alt 4.239 udlandsdanskere, som deltager i denne undersøgelse,
at henholdsvis karriere og kærlighed var væsentligste årsag til at
flytte til udlandet (se nedenfor).

vores kortlægning ikke enig i udsagnet Den danske stats
indsats for fastholde udlandsdanskernes tilknytning er
tilfredsstillende. Det felt, hvor vi kan registrere størst
utilfredshed, er de aktuelle regler for udlandsdanskeres
stemmeret ved folketingsvalg. For de fleste udlandsdanskere
mister helt retten til at stemme efter blot to års ophold i
udlandet.

Og også i denne kortlægning kan vi konstatere, at langt de fleste
danskere i udlandet ofte rejser hjem til Danmark. Hele 60%
blandt respondenterne besøger således typisk Danmark mindst
2 gange hvert år, og mere end hver femte respondent er på besøg i Danmark mindst 4 gange hvert år. Det er derfor heller ikke
overraskende, at 93% udlandsdanskere er enig i udsagnet “Jeg
føler mig meget dansk”.

Det politiske emne, der optager vores medborgere i udlandet
mest, er manglende stemmeret til Folketingsvalg skarpt
efterfulgt af børns mulighed for at bevare deres danske
statsborgerskab. Danes Worldwide arbejder med begge emner
i vores løbende dialog med Folketingets medlemmer.

Blandt børnefamilierne i denne kortlægning er der en stor interesse for, at også den næste generation bevarer tilknytningen til
dansk sprog og kultur. Engagement i sproget og kulturen mærker vi i øvrigt hvert år på Danes Worldwides Sommerskolen
samt i vores onlinedanskundervisning, der i 2019 havde henholdsvis 704 deltagere mellem 5 og 90 år samt mere end 700
elever i vores onlineskole.
De fleste blandt de 4.239 respondenter, der har udfyldt hele
spørgeskemaet, der ligger til grund for At være dansk udenfor
Danmark 2019, er også tydeligt engageret i blandt andet dansk
lovgivning og politik. Desværre lader det officielle Danmark
ikke til at have et tilsvarende engagement i danske medborgere
i udlandet, for mere end hver anden udlandsdansker er ifølge
4.239 respondenter
Karriere

Generalsekretær i Danes Worldwide

41 %

Udenlandsk partner/
ægtefælle

37 %

Kulturskift

17 %

Studieophold

12 %

Medfølgende
udstationeret partner

10 %

Privatøkonomi

6%

Etablering af egen
virksomhed

6%
13 %

Andet
0%
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UDLANDSDANSKERES
DEMOGRAFI
Danmark har som nævnt ingen officielle opgørelser over hverken det præcise antal udlandsdanskere eller hvordan denne
gruppe af danske statsborgere fordeler sig geografisk.
Den manglende registrering bevirker, at vi ikke kan konkludere,
hvorvidt der er bosat flere/færre danskere i de enkelte verdensdele i forhold til tidligere. Men sammenholder vi resultaterne i
denne undersøgelse med undersøgelsen UdlandsDanmark, som
Danes Worldwide gennemførte juni 2016 i samarbejde med organisationen Copenhagen Goodwill Ambassadors, tegner der
sig et ensartet billede. Dog bor lidt flere respondenter i denne
opgørelse i Nordamerika og Afrika, og lidt færre i Mellemøsten.

Som det fremgår nedenfor er næsten hver anden udlandsdanske respondent (49%) bosat i Europa. Uden for Europa er de
største destinationer Nordamerika (23%) efterfulgt af Asien
(11%). Når vi ser på de enkelte lande, har vi modtaget flest besvarelser fra danskere bosat i USA (19%), Storbritannien (14%)
og Australien (6%) efterfulgt af Tyskland, Spanien, Schweiz og
Frankrig på et noget lavere niveau. I alt har vi modtaget svar fra
udlandsdanskere bosat i 121 forskellige lande og områder med
selvstyre, hvilket vidner om, at de udlandsdanskere, der har deltaget i undersøgelsen, spreder sig over en stor del af verden. Se
bagsiden med komplet landeliste.

VERDENSDELE

I hvilket land har du bopæl?

4.239 respondenter

Europa

49 %

Nordamerika

23 %
11 %

Asien
Oceanien

7%

Mellemøsten

5%

Afrika

3%

Sydamerika

2%
0%

10 %

20 %

30 %

40 %
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ANTAL ÅR I UDLANDET

Når vi sammenholder verdensdele og det gennemsnitlige antal
år bosat i udlandet, ser vi, at udlandsdanskerne i Nordamerika i
gennemsnit har været bosat der i 24,7 år. Gennemsnittet for antal år i Asien er ‘kun’ 16,5 år, og i Europa er det gennemsnitlige
antal år 20,9 år – altså tæt på det samlede gennemsnit blandt de
udlandsdanskere, der har deltaget i undersøgelsen – 21 år.
Hvor mange år har du sammenlagt boet i udlandet?

4.239 respondenter

50

43

45

Gennemsnitligt antal år

40
35

30

30
24

25
20

17

15
10

10
6

5
0
30-39 år

18-29 år

40-49 år

50-59 år

60-69 år

70 år +

Alder

Ud over oplysninger fra undersøgelsens spørgeskema om nuværende bopælsland og det sammenlagte antal år i udlandet
har vi også bedt de udlandsdanske respondenter oplyse om
eventuelle tidligere bopæle i andre lande udover i Danmark og
vedkommendes aktuelle bopælsland. Knap halvdelen (46%) af
respondenterne oplyser, at de har boet i mere end et land uden
for Danmarks grænser.
BAGGRUND I DANMARK

Hvilken landsdel fraflyttede du, da du flyttede fra Danmark til udlandet?
4.208 respondenter
(31 respondenter oplyser, at de aldrig har haft bopæl i Danmark)

43,3 %
40

18,4 %

20
12,8 %

6

6,7 %

6,3 %
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Sydjylland

Midtjylland

Nordjylland

0,5 %

0,1 %

0,02 %
Færøerne

6,2 %

Bornholm

2,5 %
Sydsjælland
og øerne

Vestsjælland

Nordsjælland

0

København

3,4 %

Grønland

10

Fyn

Procent

30

CIVILSTATUS

STATSBORGERSKAB

I undersøgelsen har vi spurgt om familiemæssige forhold. 80%
af undersøgelsens respondenter oplyser, at de er i et forhold
med en ægtefælle eller samlever (heraf 23% i et forhold med en
partner med dansk statsborgerskab og 57% med en partner, der
ikke har dansk statsborgerskab).

I hvilket land/hvilke lande har du statsborgerskab?
(mulighed for flere svar)
4.239 respondenter

100

80

Hvad er din civilstatus?

75 %

Single
20 %

Samlevende
14 %

Procent

4.239 respondenter
60

40
17 %

20

8%
0

Gift
66 %

* Dobbelt
Ikke-dansk
Dansk
statsborger statsborgerskab statsborger
* Respondenter med statsborgerskab
i Danmark samt i et andet land

DOBBELT STATSBORGERSKAB

Er din partner/ægtefælle dansk eller udenlandsk?
3.390 respondenter
(alle, der har svaret “Samlevende” eller “Gift”)
80
70,9 %

Procent

60

17% af den samlede pulje respondenter (4.239) har statsborgerskab i både Danmark og et andet land (typisk den pågældendes
bopælsland).
Her følger en top ti over de hyppigste kombinationer af dobbelt
statsborgerskab blandt undersøgelsens respondenter:
Danmark-USA, Danmark-Australien, Danmark-Storbritannien, Danmark-Schweiz, Danmark-Tyskland, Danmark-Frankrig,
Danmark-Israel, Danmark-New Zealand, Danmark-Italien samt
Danmark-andre lande.

40
29,1 %

20

0

Har dansk partner

Har udenlandsk partner

Et bredt flertal af partier henover midten vedtog den 23. december 2014 den
længe ventede lov om dobbeltstatsborgerskab. Cirka halvdelen af verdens lande
(primært OECD-lande) har en lovgivning, der tillader at medborgere bosat i
udlandet kan have behov for et statsborgerskab udover i deres hjemland.
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KØN

Fordelingen af kvinder og mænd, der har udfyldt spørgeskemaet bag undersøgelsen:
60

4.239 respondenter

57,8 %

42,1 %

Procent

40

20

0

0,1 %
Kvinde

Mand

Andet/ikke-binær

ALDER

Gennemsnitsalderen blandt respondenterne er knap 50 år. Flere kvinder (58%) end mænd (42%) deltog i undersøgelsen.
Mændenes gennemsnitsalder (52 år) er højere end kvindernes
(48 år).

4.234 respondenter
(5 respondenter ønskede ikke at oplyse deres alder)

30 %

27 %

26 %
25 %

Procent

20 %
15 %

14 %

13 %
10 %

10 %

10 %
5%
0%

18-29 år

30-39 år

50-59 år

40-49 år
Alder

Der er på tværs af aldersgrupperne visse geografiske forskelle:
Blandt de 18-29-årige bor en markant større andel i Europa
(68%) sammenlignet med de øvrige aldersgrupper (ca. 50%).
Der er i Nordamerika ligeledes flere ældre udlandsdanskere (defineret som 60 år eller ældre), hvilket er med til at bekræfte en
sammenhæng mellem alder og antal år i udlandet.
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60-69 år

70+ år

BESKÆFTIGELSE

Udlandsdanskerne i undersøgelsen har i gennemsnit boet 21 år
uden for Danmarks grænser. 68% af respondenterne er erhvervsaktive – enten som lønmodtagere, selvstændige eller ledere.
Hvad er din nuværende beskæftigelse?

4.239 respondenter

Lønmodtager

33 %

Selvstændig

20 %

Leder (personaleansvar)

15%

Pensionist

15 %

Hjemmegående/medfølgende
partner/ægtefælle

9%

Studerende

6%

Ledig

1%

Volontør/intern/praktikant

0,5 %

Andet

0,5 %
0%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

40 %

35 %

FAGLIGT TILHØRSFORHOLD

1.138 respondenter har besvaret følgende spørgsmål: Findes der en faglig organisation/fagforening, som er relevant for dig (fx
DJØF, Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Metal)?
Top ti blandt de respondenter (25%), der har angivet et fagligt tilknytningsforhold, fordeler sig således:
Djøf, IDA (Ingeniørforeningen), Dansk Magisterforening, Dansk Sygeplejeråd, Danmarks Lærerforening, Lederne, Dansk
Journalistforbund, HK (Handel og Kontor), Lægeforeningen og Maskinmestrenes Forening.

BAGGRUND FOR UDREJSE

Hvad var den væsentligste årsag til, at du bosatte dig i udlandet?
(max 3 mulige svar)?

4.239 respondenter

Karriere

41 %

Kærlighed/
udenlandsk partner

37 %
17%

Kulturskift
12 %

Studieophold
Medfølgende
udstationeret partner

10 %
6%

Privatøkonomi
Etablering af egen
virksomhed

6%
13 %

Andet
0%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %
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35 %
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UDREJSEBAGGRUND VS. BESKÆFTIGELSE

Hvad var den væsentligste årsag til, at du bosatte dig i udlandet?
(mulighed for max 3 svar)
krydset med
Hvad er din nuværende beskæftigelse?
Karriere

4.239 respondenter

26 %

38 %

Udenlandsk partner/
ægtefælle

38 %

22 %

36%

Kulturskift
Studieophold

29 %

Medfølgende
udstationeret partner

21%

15%
38 %

15 %

44 %

25 %

26 %

Etablering af egen
virksomhed

68 %
0

Leder

Lønmodtager

10

20
Selvstændig

30

40
Studerende

50

60
Hjemmegående

Grafen ovenfor viser bl.a. følgende sammenhænge:
• Blandt de respondenter, som angiver “Studieophold” som årsag
til udrejse, er 38% i dag studerende.
• Blandt de respondenter, som angiver “Medfølgende udstationeret partner” som årsag til udrejse er 44% i dag hjemmegående.
• Blandt de respondenter, som angiver “Etablere egen virksomhed” som årsag til udrejse er 68% i dag selvstændige.

10

14 %

14 %

23 %

Privatøkonomi

17 %
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13 %
70

80
Pensionist

UDLANDSDANSKERES
TILKNYTNING TIL DANMARK
Skattepligten til Danmark ophører som udgangspunkt, når man
fraflytter Danmark. Men vi ved fra tidligere undersøgelser, at
mange udlandsdanskere forsat har en skattemæssig tilknytning
til Danmark.
SKAT I DANMARK

Betaler du skat i Danmark?
(mulighed for flere kryds)
4.239 respondenter

70 %

61 %

60 %

Procent

50 %
40 %
30 %
22 %
20 %
10 %

12 %

13 %

0%
Ja, jeg betaler skat
af min indkomst

Ja, jeg betaler ejendomssskat,
da jeg ejer fast ejendom

Ja, jeg betaler skat
af min pension

Nej, jeg betaler ikke
skat i Danmark

• Blandt de 12% udlandsdanske respondenter, som betaler skat
af deres indkomst i Danmark, forventer 60% på sigt at bosætte
sig i Danmark
• Blandt de 22% udlandsdanske respondenter, som betaler
ejendomsskat i Danmark, forventer 54% på sigt at bosætte sig
i Danmark (heraf er 66% beskæftiget som ledere, lønmodtagere eller selvstændige).
• Blandt de 13%, som betaler skat i Danmark af deres pension,
forventer 31% at bosætte sig i Danmark igen (heraf er 63%
pensionister).
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DANSKHED

4.239 respondenter

Hvor enig er du i følgende udsagn?
Jeg behersker det danske
sprog

95 % 4 %

Jeg føler mig dansk

74 %

Jeg er stolt over
mine danske rødder

72%

Jeg er opdateret på,
hvad der foregår i Danmark

20%

53 %
0%

Meget enig

19 % 5 %

10 %

Delvist enig

20 %

30 %

40 %

Hverken eller

50 %

Delvist uenig

34 %
60 %

70 %

80 %

7%

7% 5%
90 %

Meget uenig

Resultaterne ovenfor viser, at langt hovedparten blandt de udlandsdanske respondenter i undersøgelsen behersker det danske sprog, føler sig danske, er stolte over deres danske rødder
– og følger, hvad der foregår i Danmark.
Dansk statsborgerskab, det danske sprog og kendskab til dansk
kultur og historie ligger ligeledes øverst, når man spørger de udlandsdanske forældre i undersøgelsen, der har børn under 20 år,
om deres mening angående hvad er vigtigst for de kommende
generationer:
DANSKE BØRN I UDLANDET

Hvilke forhold, i forbindelse med dine børn, er de væsentligste for dig
som udlandsdansker?
(max 3 mulige svar)

3.049 respondenter
(alle respondenter, der har børn)

Indfødsret

55 %

Bevarelse af dansk sprog

53 %

Kendskab til dansk kultur og historie

43%

Optagelse på dansk
videregående uddannelse

36 %

Danmarks konvertering af
internationale karakterer

12 %

Optagelse på dansk grundskole

9%

Optagelse på dansk
gymnasial uddannelse

9%

Kontakt til andre danske unge/børn

9%

Andet

4%

Ingen specielle forhold

14 %
0%

12

10 %

20 %

30 %

40 %
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50 %

60 %

100 %

BESØG I DANMARK

4.232 respondenter
(7 respondenter i Cypern har pga. en teknisk
fejl ikke kunnet besvare dette spørgsmål.)

Hvor ofte besøger du typisk Danmark?
25 %

23 %

22 %

23 %

Procent

20 %
16 %

15 %

15 %

10 %

5%
1%
0%

4 gange eller
mere om året

3 gange om året

2 gange om året

60% besøger typisk Danmark mindst 2 gange hvert år.

1 gang om året

Aldrig

Mindre end 1
gang om året

BESØG I DANMARK II

Ved at krydse ovenstående data med respondenternes alder kan
vi konstatere en tendens til, at antallet af årlige besøg i Danmark
falder afhængigt af respondenternes alder.

Ligeledes er frekvensen for besøg forskellig fra verdensdel til
verdensdel. De fleste (81%) respondenter, der bor i henholdsvis
Europa og Mellemøsten (73%), besøger typisk Danmark mindst
to gange hvert år, mens frekvensen er væsentligt lavere blandt de
respondenter, der bor i Asien, Afrika og Nord- og Sydamerika.
Frekvensen af udlandsdanskeres besøg i Danmark er således
forventeligt præget af bl.a. distance fra bopælsland til Danmark.
Nedenfor sammenlignes besøg per år inden for henholdsvis
uden for EU/EØS-regionen:
4.232 respondenter
(7 respondenter i Cypern har pga. en teknisk
fejl ikke kunnet besvare dette spørgsmål)

EU-EØS
40 %

Uden for EU-EØS

37 %
33 %

30 %

26 %
23 %

21 %

20 %

12 %
10 %

8%

6%

9%

1%

1%
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Aldrig

Mindre end 1 gang om året

1 gang om året

2 gange om året

3 gange om året

4 gange eller mere om året

Aldrig

Mindre end 1 gang om året

1 gang om året

2 gange om året

3 gange om året

0%
4 gange eller mere om året

Procent

23 %
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TILBAGE TIL DANMARK?

Udlandsdanskerne, der deltager i undersøgelsen, har som tidligere nævnt i gennemsnit boet 21 år i udlandet. Man kan derfor
med god grund spørge om forventningerne om engang at flytte
tilbage til Danmark.
Forventer du på et tidspunkt at bosætte dig i Danmark?

3.884 respondenter

45 %

40 %

40 %
35 %

Procent

30 %
24 %

25 %
20 %
15 %

12 %
10 %

10 %

8%

6%

5%
0%

Ja, om under 2 år

Ja, om 2-4 år

Ja, om 5-9 år

24 % af udlandsdanskerne, der har deltaget i undersøgelsen, forventer ikke umiddelbart at flytte til Danmark – og 22 % forventer at flytte til Danmark inden for fire år.
30% af de unge i aldersgruppen 18-29 år forventer at flytte til
Danmark om under 2 år. Andelen, der ikke forventer at flytte
hjem til Danmark, stiger markant fra 10% i aldersgruppen 1829 år til 54% i aldersgruppen 70 år eller derover. 40% svarer Ved
ikke til det hypotetiske spørgsmål om fremtidigt bopælsland.

Nej

Ja, om 10+ år

Ved ikke

ca. 35% hjemvendte udlandsdanskere (7.534 personer) på
tidspunktet for målingen var i aldersgruppen 30-70 år. Altså er
kun ca. 1 ud af 4 indrejsende i Danmark en dansk statsborger.
Set i det lys er der ud fra et beskæftigelsesmæssigt synspunkt for
Danmark mest at hente hos udenlandsk arbejdskraft.

40% af respondenterne ved ikke, om de flytter til Danmark,
mens 24% svarer, at de ikke forventer at flytte til Danmark.
12% af respondenterne forventer at bosætte sig i Danmark inden for de næste 0-2 år, mens sammenlagt 32% forventer at bosætte sig i Danmark i løbet af en 0-10-årig periode.
Da vi som tidligere nævnt ikke kender det totale antal danskere i
udlandet, kan vi ikke præcist vurdere, hvor mange danskere, der
påtænker at vende tilbage til Danmark mhp. at indgå i det danske
arbejdsmarked. Men ifølge tal fra Danmarks Statistik indvandrede følgende grupper til Danmark i løbet af 2019: 21.275 danske
statsborgere i alle aldersgrupper samt 62.643 udenlandske statsborgere i alle aldersgrupper (primært fra vestlige lande).
Blandt de indrejste danske statsborgere i 2019 var ca. 60%
(13.119) under 30 år i følge Danmarks Statistik, mens andre
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Hvert år deltager cirka 700 børn, unge og voksne fra hele verden med
danske rødder i Den Danske Sommerskole, der blev stiftet i 1981.
Sommerskolen løber af stablen tre uger hver juli måned og institutionens
medarbejdere er specialiseret i at undervise i det danske sprog og kultur
samt samfundsforhold i Danmark målrettet netop danskere i udlandet.
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BOPÆLSLAND VS. FLYTNING TIL DANMARK

Grafikken nedenfor viser forskelle mellem de enkelte verdensdele med hensyn til forventninger om at flytte til Danmark.
I hvilket land har du bopæl?
krydset med
Forventer du på et tidspunkt at bosætte dig i Danmark?
4.239 respondenter
Europa
Nordamerika
Sydamerika

11 %
9%

9%

8%

7%

Mellemøsten

0%
Ja, om under 2 år

9%
10 %

43 %
61 %

7%

16 %

22 %
8%

27 %

16 %

17 %

42 %

17 %

19 %

Asien

26 %

5%

7%

7 % 2 % 10 % 2 %

Afrika

Oceanien

8%

11 %

15 %

10 %

36 %
19 %

7%

27 %

12 %

29 %

32 %
30 %

Ja, om 2-4 år

12 %

14 %

4% 3%
20 %

9%

45 %

40 %

50 %

Ja, om 5-9 år

60 %

70 %

Ja, om 10+ år

90 %

80 %

Nej

100 %

Ved ikke

UDFORDRINGER I UDLANDET

Hvad har været den største udfordring for dig/din familie ved at flytte
fra Danmark til et andet land?
(max 3 mulige svar)?
4.239 respondenter
32 %

Savnet af Danmark
27 %

Mistede rettigheder i Danmark

26%

Kulturelle omvæltninger
22 %

Administrative forhold
20 %

Arbejdsmæssige forandringer
11 %

Økonomiske forhold
9%

Børns integration på institution
Partners karriere

5%

Partners trivsel

5%
8%

Andet

16 %

Ingen udfordringer
1%

Har ikke boet i Danmark
0%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

POLITISKE EMNER
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UDLANDSDANSKERES
HOLDNINGER
Grafen nedenfor viser en række politiske emners væsentlighed blandt udlandsdanskere.
Er der særlige politiske emner, der optager dig? (max 2 mulige svar)
UDFORDRINGER I DANMARK

4.239 respondenter
43 %

Stemmeret
37 %

Børns bevarelse af statsborgerskab
Statsborgerskab (generhvervelse,
bevarelse, erhvervsledelse)

22 %
20 %

Skatteregler

19 %

Familiesammenføring
17 %

Folkepensionsregler
7%

Permanente opholdstilladelser

6%

Dagpengeregler
Registreringsforhold for biler

1%
2%

Kørekort

3%

Andet

7%

Nej/ved ikke
0%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

I hvilken udstrækning er du som udlandsdansker enig i følgende udsagn?
4.239 respondenter
Ændringer af retten til dagpenge
i DK er ikke et problem

20 %

Den danske stats indsats for at fastholde
udlandsdanskernes tilknytning er tilfredsstillende

3%6%

Danske arbejdsgiveres anerkendelse af udlandsdanskernes kompetencer er tilfredsstillende

5%

Reglerne for bevarelse af DKstatsborgerskab er tilfredsstillende

Meget enig
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24 %

28 %

22 %

33 %
11 %

13 %

15 %
20 %

Delvist enig

12 %
20 %
40 %
Hverken eller
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19 %
39 %

50 %

23 %

0%

38 %

13 %

Reglerne for familiesammenføring
i DK er ikke en hindring for mig
Reglerne vedrørende stemmeret ved
folketingsvalg er DK er tilfredsstillende

10 %

19 %
29 %
22 %

13 %

14 %
12 %

17 %

12 %
21 %

37 %

60 %
Delvist uenig

80 %

100 %
Meget uenig

At Studere Uden For Danmark
Executive summary – Danish Students Abroad
Af undersøgelsens 4.239 respondenter har 12%
angivet ”studieophold” som årsag til at bosætte
sig i udlandet. Ud af disse 12% er 38% stadig
studerende. Det vil sige, at 253 af
undersøgelsens respondenter er aktive
studerende bosat i udlandet ved
spørgetidspunktet. Specifikke spørgsmål og
svar fra disse respondenter udlægges i følgende
sektion. Der er ingen præcise tal for antallet af
danske udlandsstuderende. Man kan dog,
baseret på Uddannelses- og
Forskningsministeriets tal over
støtteberettigede studerende i udlandet, få en
generel ide om mængden af danske
udlandsstuderende. Seneste tal herfra fastslår,
at 5.100 studerende modtog SU på en hel
uddannelse i udlandet i 2018.
Der er visse tendenser i svarene fra de 253
studerende i undersøgelsen. Demografisk
befinder den største del af de danske
studerende sig i Europa (71%) med hele 39,7%
i Storbritannien. Hvordan det vil se ud i
fremtiden, nu når den britiske regering har
annonceret en ende på ”home fee status” for
EU-borgere, står hen i det uvisse. Man kan dog
forvente et fald i antallet af danske studerende i
Storbritannien, da studiegebyrerne fra 2021 vil
stige betydeligt. Uddannelserne, som danske
studerende læser i udlandet, fordeler sig
primært over fag inden for
samfundsvidenskaberne, humaniora og
business, med henholdsvis 35,7%, 20,1%, og
16,8% af respondenterne.

Når vi spørger ind til de studerendes oplevelse
med at rejse ud fra Danmark og finde en
uddannelse i udlandet, er det tydeligt, at der her
er plads til forbedringer. Kun lidt under
halvdelen af danske studerende har modtaget
en form for vejledning før afrejse, og denne
vejledning stammer i høj grad fra personligt
netværk (37,1%) og online research (33%). Det
er derfor ikke overraskende at kun 25,8% af de
adspurgte udlandsstuderende har følt sig godt
forberedt inden deres studie startede. Særligt
udpeger respondenterne i undersøgelsen, at der
mangler vejledning inden for SU (46,3%),
karakterkonvertering (27,5%), meritoverførsel
og krav fra uddannelsesinstitutionen (begge
22,1%).
Sidst men ikke mindst ser vi, at de studerende i
høj grad er glade for deres oplevelser i
udlandet og vil anbefale det til andre: 71.3%
siger ”Ja, helt sikkert” og 22.9% siger ”Ja,
måske” til spørgsmålet, om de vil opfordre
andre til at studere i udlandet. Selv med de
positive erfaringer fra udlandsopholdet
overvejer de fleste dog at vende hjem efter
studietiden. Således svarer 50% ”Ja” til, at de
overvejer at flytte til Danmark igen, mens
31,6% har svaret ”Måske”.
Frederik Hyldgaard Thomsen
Bestyrelsesmedlem i Danish Students Abroad
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Udlandsstuderendes Demografi
Udlandsstuderendes Demografi
Udlandsstuderendes Demografi
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0,175
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21,7 %
9,7 %
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Ser vi på de udlandsstuderendes
baggrund for deres
ungdomsuddannelse, er der en stærk
koncentration af studerende med
ophav enten i de store byer, særligt
København og Århus. Samtidigt med
en stor andel af studerende, der har
fuldført deres ungdomsuddannelse i
udlandet.

s højest fuldførte uddannelse
OBS: 2 svar mulige

9,1 %
19,7 %
16,8 %

0,4 %
Ved ikke

Ufaglært

4,5 % 3,3 %
Folkeskole

Gymnasial uddannelse

Erhvervsuddannelse

Kort videregående

Mellemlang videregående

8,2 %

Studeren
ungdoms

Placering af
ungdomsuddannelse

IGANGVÆRENDE UDDANNELSE - NIVEAU

København
Midtjylland
I udlandet
Sydjylland
Nordsjælland
Fyn
Nordjylland
Vestsjælland
Sydsjælland og øerne
Færøerne

Forældrenes
uddannelsesbaggrund
I Danmark gælder det, at jo
mere uddannelse dine forældre
har, jo større er chancen for at
du selv tager en længere
uddannelse. Dette er reflekteret
i, at danske udlandsstuderende
er kendetegnet ved at have
forældre, der har taget
mellemlange eller lange
uddannelser. Det er derfor fair at
konkludere, at der er en socioøkonomisk skævvridning af
hvem der får muligheden for at
studere i udlandet.

Forældres højest fuldførte uddan

39,8 %

29,1 %
19,7 %
16,8 %
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UDLANDSSTUDERENDES
NUVÆRENDE UDDANNELSE
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Danske udlandsstuderende adspurgt i
denne undersøgelse fordeler sig bredt i
deres uddannelsesniveau. Den største

Ser vi på
baggrund
ungdomsu
koncentra
ophav ent
Københav
en stor an
fuldført d
udlandet.

21,7 %
19,7 %
14,3 %
10,7 %
9,4 %
7,4 %
6,9 %
6,6 %
2,5 %
0,8 %

Kort videregående

Kvinde

Mellemlang videregående

0,35

Der er en overvægt af kvinder blandt de
udlandsstuderende respondenter. Med 66,8% er
tallet højere end den hjemlige fordeling på
videregående uddannelser. Da undersøgelsens
spørgeskema primært er blevet formidlet via
Facebook, kan ovennævnte skyldes en generel
tendens til, at flere kvinder end mænd besvarer
spørgeskemaer på denne platform.
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Erhvervsuddannelse

66,8 %

0,525

Australien Tyskland Frankrig

Lang videregående

0,7

Storbritannien USA

IGANGV

Dansk
denne
deres u
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Kort videregående

Ved ikke

Mellemlang videregående

Ufaglært

Lang videregående

Folkeskole

Gymnasial uddannelse

Erhvervsuddannelse

Kort videregående

Mellemlang videregående

Lang videregående

Ved ikke

Ufaglært

Folkeskole

Kort videregående
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IGANGVÆRENDE UDDANNELSE - NIVEAU
studere i udlandet.
UDLANDSSTUDERENDES
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Professionsuddannelse
2,9noteres,
%
Andet
3,7 %
i udlandet. Det skal derfor
at
udvekslingsaftaler, der ellers anslås at
2%
Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse
% gruppe
undersøgelsen underrepræsenterer
den
udgøre den3,3
største
1,2
%tager dele
gruppe
studerende, som
kun
Kandidatudveksling
Bachelorudveksling
2,9 %
udlandsstuderende.
af deres uddannelse i udlandet igennem
Professionsuddannelse
2,9 %
udvekslingsaftaler, der ellers anslås at
2%
Ungdomsuddannelse
udgøre den største gruppe
1,2 %
Kandidatudveksling
udlandsstuderende.
Erhvervsuddannelse

%

Udlandsstuderendes studieretninger

IGANGVÆRENDE UDDANNELSE STUDIERETNING
IGANGVÆRENDE
Vi ser blandt de UDDANNELSE STUDIERETNING
udlandsstuderende en

35,7
%
Udlandsstuderendes
studieretninger
35,7 %

De danske udlandsstuderende har, trods deres
Tilknytning
tillandets
danmark
- besøg
bopæl uden for
grænser,
stadig en
De
danske
udlandsstuderende
har,
deres
tilknytning til Danmark. Over 50%trods
besøger
bopæl
uden
for landets
grænser,
stadig
en en
Danmark
mindst
3 gange
om året,
og under
tilknytning
50%
besøger
fjerdedel af til
deDanmark.
studerendeOver
har et
eller
færre
Danmark
mindst
3
gange
om
året,
og
under
en
årlige besøg i Danmark.
fjerdedel af de studerende har et eller færre
årlige besøg i Danmark.

Årlige besøg i Danmark
34 %besøg i Danmark
Årlige

Erhvervsuddannelse
Erhvervsuddannelse

Professionsuddannelse
Professionsuddannelse

Sundhedsvidenskab
Sundhedsvidenskab

Naturvidenskab
Naturvidenskab

Ligeledes ser vi, at langt de fleste danske
Tilknytning
til danmark
udlandsstuderende
overvejer- hjemrejse
at flytte tilbage
Ligeledes
ser
vi,
at
langt
de
fleste
til Danmark efter deres uddannelsedanske
er
udlandsstuderende
overvejer
at
flytte
tilbage
færdig. Tidshorisonten varierer dog imellem
til
Danmark efterhvor
deres37,9%
uddannelse
uddannelsestrin,
af de er
færdig.
Tidshorisonten
variereratdog
imellem
kandidatstuderende
forventer
flytte
uddannelsestrin,
37,9%
demod
tilbage inden for hvor
mindre
end 2afår,
kandidatstuderende
forventer at flytte
15,6% af de bachelorstuderende.
tilbage inden for mindre end 2 år, mod
15,6% af
bachelorstuderende.
flytning
tildeDanmark
efter endt uddannelse
50 %

2%
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Nej
Nej

2%

18,4 %
18,4 %

måskemåske

9%

Ja

13 %

31,6 %
31,6 %

9%

Ja

13 %

aldrig aldrig

19 %

50 %

MindreMindre
end 1 gang
end 1 gang

19 %

1 gang1 gang

3 gange
3 gange

4 gange
4 gange
eller mere
eller mere

23 %

Tilknytning til danmark - hjemrejse

flytning til Danmark efter endt uddannelse

2 gange
2 gange

34 % 23 %

Kunstnerisk
Kunstnerisk
uddannelse
uddannelse

Tilknytning til danmark - besøg

Business
Business

20,1 %
16,8 %
14,8 %
20,1 %
10,7 %
8,2 %
16,8 %
14,8 %
4,1 % 2,9 %
10,7 %
8,2 %
4,1 % 2,9 %
Humaniora
Humaniora

Samfundsvidenskab
Samfundsvidenskab

Vi
ser blandt
de
overvægt
af studerende
på de
udlandsstuderende
en
samfundsvidenskabelige
overvægt
af studerende
på de
uddannelser
(35,7%) efterfulgt
samfundsvidenskabelige
af humaniora (20,1%) og
uddannelser
(35,7%) efterfulgt
business (16,8%).
af humaniora (20,1%) og
business (16,8%).
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Grunde til udrejse og vejledning
Adspurgt til hvorfor danske studerende søgte
til udlandet ser vi fem primære grunde: de
søger et internationalt miljø (34,8%), for
oplevelsens skyld (31,6%), institutionerne er
fagligt bedre end i Danmark (27,9%), ønsket
om at forbedre deres karrieremuligheder
(27,5%), og at uddannelsen ikke bliver udbudt
i Danmark (23,4%).
Det er også vigtigt og samtidigt ærgerligt at
pointere, at få ser sproglige færdigheder som
en primær grund til at søge ud. Det kan
skyldes, at størstedelen af udlandsstuderende
søger mod engelsktalende lande (58,7% søgte

til UK, USA, Australien og New Zealand),
hvor danske studerendes sprogniveau er godt.
Det kan ses som et godt tegn, at de primære
motivationsfaktorer er institutionernes faglige
niveau og prestige samt deres internationale
miljø, da det betyder, at danske studerende
får adgang til viden og oplevelser af en
kvalitet, der fremtidssikrer dansk erhvervslivs
internationale kompetencer og netværk. Dog
tyder den lave søgning mod lande, hvor
undervisningsproget ikke er engelsk, på et
uudnyttet potentiale for at forbedre
kandidaters kulturelle forståelse af vores tætte
europæiske samarbejdspartnere, såsom
Tyskland og Frankrig.

Jeg søgte et internationalt miljø

34,8 %

For oplevelsens og eventyrets skyld

31,6 %

Institutionen i udlandet er fagligt bedre end de danske

27,9 %

Jeg ønskede at forbedre mine karrieremuligheder

27,5 %

Uddannelsen blev ikke udbudt i Danmark

23,4 %
14,8 %

Institutionen i udlandet er mere prestigefyldt end de danske
Jeg blev ikke optaget i Danmark men i udlandet
Jeg ønskede at forbedre mig sprogligt

6,6 %

Mine forældre er bosat i udlandet

6,1 %

Det skal dog pointeres, at den primære
motivation for udlandsstuderende varierer
meget imellem de forskellige studieretninger.
Således ser vi, at flest naturvidenskabelige
studerende søger ud på grund af, at de
udenlandske institutioners faglige niveau er
højere end de danskes (38,9%), modsat
business-studerende som primært søger ud på
grund af det internationale miljø (48,8%, mod
kun 26,9% pga. uddannelsesinstitutionernes
højere faglige niveau). For de kunstneriske
uddannelser søger 40% ud, fordi deres
22

8,2 %

OBS: 2 svar mulige

Motivation for udlandsstudier

uddannelse ikke udbydes i Danmark, og
25% fordi de ikke blev optaget i Danmark
men i udlandet. For humaniorastuderende er
de primære motivationsfaktorer oplevelsen
og eventyret (36,7%), det internationale
miljø (34,7%) og det faglige niveau (30,6%).

AT VÆRE DANSK UDENFOR DANMARK – 2019

Primære inspirationskilder

Vejledning på vejen til udlandet
Adspurgt hvorfra de danske
udlandsstuderende fik inspirationen til
at læse i udlandet, ser vi en stor
overvægt af studerende, der blev
inspireret af deres personlige netværk
(51,2%), mens væsentligt færre blev
inspireret af deres videregående
uddannelser (22,5%),
ungdomsuddannelser (18,2%) eller
danske IB skoler (8,6%). Det at så
mange får inspiration fra deres
personlige netværk kan indikere en
social skævvridning af, hvem der
rejser ud – særligt når dette ses i lyset
af deres forældres uddannelsesniveau,
og hvor de har taget deres
ungdomsuddannelse.

51,2 %

Modtog du vejledning, inden du tog afsted?
53,6 %

25,8 %

Nej

20,6 %

Ja, jeg var rigtig
godt forbereder

Ja, men ikke i
tilstrækkelig
grad.

Hvorfra modtog du
vejledning?
37,1 %

Personligt netværk
Online research

33 %

Min uddannelsesinstitution

28,9 %
20,6 %

DSA
Nuværende skole
EDU
IB-skole
Studievalg
Kilroy

13,4 %
10,3 %

Studievalg

IB-skole i DK

Ungdomsuddannelse

Videregående uddannelse

Study Abroad-organisationer

Personligt netværk

8,6 % 8,1 %

14,7 %

Andre

22,9 %22,5 %
18,2 %

En noget bekymrende statistik er andelen
af studerende, som får vejledning om
udlandsstudier. Langt størstedelen får slet
ingen vejledning, inden de tager til
udlandet (53,6%), og af de som får
vejledning får næsten halvdelen ikke
tilstrækkelig vejledning (44,4%).
Sammenholdt med hvor de studerende får
vejledning fra, tegner der sig et billede af
et område, der trænger til en koordineret
indsats. Særligt er vi bekymrede over, at så
få udlandsstuderende får hjælp fra den
nationale vejledningsinstitution Studievalg
(kun 6,2%). I stedet varetager flere private
organisationer denne vejledningsindsats.
De studerende fremhæver selv, at der er et
behov for øget fokus på rådgivning om SU
(46,3% manglede viden),
karakterkonvertering (27,5%) og
meritoverførsel (22,1%).

8,3 %
6,2 %
4,1 %
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Problemer med udlandsstudier &
Problemer
udlandsstudier &
studerendesmed
erfaringer
Politiske
problemer for
udlandsstuderende
studerendes
erfaringer
Politiske
problemer
for udlandsstuderende
Af ikke-økonomiske problemstillinger ser vi
Ser
vi på de politiske
problemstillinger
på
et stort fokus på tilbagevenden til danmark,
dette område, er der en stor overvægt af de
Af
ikke-økonomiske
problemstillinger
Ser
vi
på
de
politiske
problemstillinger
på
både
for tilbagevenden
til det danske ser vi
studerende, som ser den begrænsede SU (max
et
stort fokus på(44,3%),
tilbagevenden
til danmark,
dette
område,
er deruden
en stor
af deet
arbejdsmarked
meritoverførsel
48 klip
kan bruges
for overvægt
Norden) som
både
for og
tilbagevenden
til det Særligt
danske ser vi
studerende,
som
ser den
begrænsede SU (max
(16,8%)
retskrav (13,9%).
problem, idet
65,6%
af respondenterne
arbejdsmarked
meritoverførsel
48
klip kan
uden for
for SU
Norden)
som et
meritoverførsel(44,3%),
som et overset
vurderer,
at bruges
muligheden
i udlandet
i6
(16,8%)
og retskrav
Særligt
problem,
idet 65,6%
respondenterne
problemområde,
hvor(13,9%).
uddelingen
af ser vi
år er et vigtigt
politiskafemne.
Sammen med
meritoverførsel
som et overset
vurderer,
at muligheden
foraf
SUudlandsophold
i udlandet i 6
beslutningskompetencerne
til de forskellige
bl.a. nemmere
finansiering
problemområde,
hvor
uddelingen
af hvor
år
er
et
vigtigt
politisk
emne.
Sammen
med
studienævn har resulteret i flere sager,
(38,5%) og udlandsstipendium til
beslutningskompetencerne
til de forskellige
bl.a.
nemmere finansiering
studerende på samme udlandsophold
bacheloruddannelser
(32%)aferudlandsophold
der et stort
studienævn
har resulteret
i flere
sager, hvor
(38,5%)
udlandsstipendium
til
vurderes forskelligt
af deres
danske
fokus på og
finansieringen
af udlandsstudier,
som
studerende
på samme udlandsophold
bacheloruddannelser
(32%) ererder
stort
universiteter.
for mange danske studerende
enethindring.
vurderes forskelligt af deres danske
fokus på finansieringen af udlandsstudier, som
universiteter.
for
mangefordanske
studerende
er en hindring.
Mulighed
at få SU
i 6 år i udlandet,
også uden for norden
65,6 %
44,3 %

Lettere tilbagevenden til arbejdsmarkedet i Danmark
Mulighed for at få SU i 6 år i udlandet, også uden for norden
Nemmere ﬁnansiering af udlandsophold
Lettere tilbagevenden til arbejdsmarkedet i Danmark
Godkendelse af internationale uddannelser(Fast Track listen)
Nemmere ﬁnansiering af udlandsophold
Udlandsstipendium til bacheloruddannelser
Godkendelse af internationale uddannelser(Fast Track listen)
Meritoverførsel
Udlandsstipendium til bacheloruddannelser
Retskrav
Meritoverførsel
Karakterkonvertering
Retskrav

Udlandsstuderendes
vurdering
Udlandsstuderendes

65,6 %

13,5 %

Karakterkonvertering

Vil du opfordre andre til at rejse til udlandet for at studere?

Selvom vi ser, at få vælger at
vurdering
tage deres uddannelse i udlandet
Selvom
vi ser,
få vælger
at
og
at mange
seratflere
problemer
tage deres
uddannelse
i udlandet
med
det danske
systems
hjælp til
og
at
mange
ser
flere
problemer
udlandsstudier, så er det for langt
med
det danske
systems
hjælpentil
størstedelen
af de
studerende
udlandsstudier,
er det
for langt
positiv erfaring,såsom
71,3%
af
størstedelen
af
de
studerende
respondenterne “helt sikkert” en
vil
positiv
erfaring,
som
71,3%
af
opfordre andre til at forfølge.
respondenterne “helt sikkert” vil
opfordre andre til at forfølge.
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38,5 %
44,3 %
37,3 %
38,5 %
32 %
37,3 %
16,8 %
32 %
13,9 %
16,8 %
13,5 %
13,9 %

Vil du
opfordre
71,3
% andre til at rejse til udlandet for at studere?
71,3 %

22,9 %
22,9 %

2,9 %

2,9 %

Ja, helt sikkert

Ja, måske Nej, det
tror%
jeg ikke Ved
2,9
2,9ikke
%

Ja, helt sikkert

Ja, måske Nej, det tror jeg ikke Ved ikke
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GEOGRAFI
De i alt 4.239 udlandsdanske respondenter, der har deltaget i Danes Worldwides
og Danish Students Abroads kortlægning At være dansk udenfor Danmark 2019,
bor i følgende 121 lande (inklusive 6 områder med selvstyre):

Albanien,
Algeriet, Angola, Antigua/
Barbuda, Argentina, Australien, Bahrain,
Bangladesh, Barbados, Belgien, Botswana, Brasilien,
Bulgarien, Cambodja, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cypern,
De Palæstinensiske Selvstyreområder, Den Dominikanske Republik,
Djibouti, Ecuador, Egypten, El Salvador, Elfenbenskysten, Estland, Fiji,
Filippinerne, Finland, Forenede Arabiske Emirater, Frankrig, Færøerne, Georgien,
Ghana, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Guatemala, Holland, Hongkong, Indien,
Indonesien, Irak, Iran, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jordan, Kasakhstan, Kenya,
Kina, Kroatien, Kuwait, Laos, Libanon, Litauen, Luxembourg, Madagaskar, Makedonien,
Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexico, Monaco,
Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Norge,
Oman, Pakistan, Panama, Peru, Polen, Portugal, Qatar ,Rumænien, Rusland,
Rwanda, Saudi Arabien, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakiet, Slovenien,
Spanien, Sri Lanka, Storbritannien, Sudan, Sverige, Swaziland, Sydafrika,
Sydkorea, Syrien, Taiwan, Tanzania, Thailand, Tjekkiet, Tunesien,
Tyrkiet, Tyskland, USA, Uganda, Ukraine, Ungarn,
Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zambia, Østrig
og Østtimor.
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