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1. Indledning

Danmark modtog i 2015 op mod 21.000 flygtninge, mens antallet i vore nabolande Sverige og Tyskland 
var betydeligt højere under det, som betegnes som ”flygtningekrisen”, og tallene repræsenterer den største 
vandring af  flygtninge i Europa siden 2. verdenskrig. Det er samtidig den foreløbige kulmination på en 
flygtningestrøm, som har været stigende siden midten af  00’erne. Tilgangen af  flygtninge til hvert enkelt 
land har været meget svær at forudsige, dels fordi det kan være vanskeligt at forudse konflikter og deres 
omfang, dels fordi det kan variere over tid, hvor i verden flygtningene søger om ophold.

Målet med den nye undersøgelse er at belyse flygtningestrømmen til Europa: Hvorfor man flygter? 
Og hvor søger man ophold som flygtning? I undersøgelsen tages der udgangspunkt i tilstrømningen af  
flygtninge til Europa (herunder også Danmark) de seneste 15 år på baggrund af  data fra Eurostat. Det 
undersøges, hvor mange flygtninge der er kommet til de enkelte medlemslande, og hvor de kommet fra. 
Ligeledes undersøges det, i hvor høj grad vandringsmønsteret kan beskrives ved såkaldte push- og pullfak-
torer. Pushfaktorer er forhold i hjemlandet, som fremmer beslutningen om at vandre ud. Det kan være: 
Krig, overtrædelse af  menneskerettigheder, naturkatastrofer og mere generelt en lav levestandard. Mens 
pullfaktorer omvendt er forhold, som gør et (modtager-) land attraktivt at bosætte sig i. Udover udsigten 
til personlig sikkerhed kan det være: Mulighed for varig opholdstilladelse (for en selv og familie), netværk i 
form af  landsmænd, gode levevilkår i form af  arbejdsmuligheder og/eller godt socialt sikkerhedsnet. Be-
tydningen af  modtagerlandets indvandringspolitik – også sammenholdt med andre landes indvandrings-
politik – indgår ligeledes i analysen.

Som noget nyt undersøges det også, om der er forskel på, i hvilket omfang integrationen i Danmark lyk-
kes for flygtninge med forskellige typer af  opholdsgrundlag (kvote, de facto, B-status osv.), og hvad stram-
ninger på asylområdet har betydet for sammensætningen af  flygtningegruppen i Danmark.

2. Indvandringen til Danmark og resten af Europa

Ændringerne i flygtningestrømmen over tid og ikke mindst den dramatiske udvikling i 2015 kan ses af  
figur 1, som viser det samlede antal af  asylansøgere til EU i årene 1999 til 2015. Figuren viser også, at 
antallet af  asylansøgere steg i perioden fra 330.000 i 1999 til 370.000 i 2002, hvorefter antallet faldt til 
under 200.000 i 2006. Derefter var det samlede asylantal på et nogenlunde uændret niveau frem til 2009, 
hvor antallet steg til 230.000. Også i de efterfølgende år er der sket en stigning, men det er først i 2013, 
at antallet af  asylansøgere til EU når 400.000 og dermed overgår niveauet fra 2002. I 2014 steg antallet 
af  flygtninge yderligere til næsten 600.000, kun for at blive fordoblet til 1.300.000 i 2015. Baggrunden for 
den seneste tids flygtningestrøm er ikke mindst krigen i Syrien, som skønnes at have drevet mere end 11 
mio. på flugt internt og til udlandet, hvoraf  nogle altså er nået til Europa. Men også fra lande som Irak 
og Afghanistan er der kommet mange asylansøgere.   

I det følgende skal udviklingen i flygtningestrømme belyses lidt nærmere, ligesom en række af  de mulige 
bagvedliggende faktorer vil blive afsøgt.  Det er imidlertid ikke første gang, at denne problemstilling bliver 
analyseret, og erfaringerne fra disse undersøgelser af  tidligere vandringsstrømme er kort opsummeret 
nedenfor.
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Figur 1. Antallet af  asylansøgere til EU, 1999-2015

Kilde: Eurostat Database (migr_asyapp)

Der er en del tidligere undersøgelser, som beskæftiger sig med migranter og vandringsmønstre. En del har 
fokus på, hvad det er, som initierer vandringerne, men få omhandler de senere års flygtningestrømme, og 
få beskæftiger sig med, hvad ændringer i den førte indvandringspolitik betyder for tilstrømningen af  flygt-
ninge. Endnu færre undersøger, hvordan ændringer i kriterierne for at opnå asyl påvirker sammensætnin-
gen af  flygtningegruppen og derigennem deres arbejdsmarkedsintegration. 

Internationalt findes der en ganske veletableret litteratur om migranter og vandringer. Udgangspunktet i 
den økonomiske litteratur er artiklen af  Sjaastad (1962), som opstiller en teori for, hvornår en person væl-
ger at migrere. Han tager udgangspunkt i ”human capital-modellen” af  Becker (1962) og beskriver, hvor-
dan en person vil vælge at bosætte sig i det land, hvor nutidsværdien af  det forventede fremtidige afkast 
(”expected returns”) er højest blandt alle potentielle lande. Indenfor denne meget brede modelbeskrivelse 
kan mange forhold gøre sig gældende. Blandt personer, som i hjemlandet risikerer forfølgelse, kan det 
således være forbundet med meget høje omkostninger at blive i hjemlandet. Ligeledes kan krig, brud på 
menneskerettigheder, naturkatastrofer og dårlig levestandard generelt som tidligere nævnt fungere som 
”push faktorer”. Dvs. forhold, som gør et land mindre attraktivt at bo i, og som derfor skubber borgerne 
væk fra hjemlandet. Modsat de tidligere omtalte ”pullfaktorer” som er alle de forhold, som gør, at et land 
kan være attraktivt at bosætte sig i. Udover personlig sikkerhed kan det være (kort) afstand til hjemlandet, 
muligheder for at opnå opholdstilladelse (også for familiemedlemmer) og højere forventet fremtidig leve-
standard.    

En række tidligere studier forklarer de faktisk observerede vandringer (typisk på årsbasis) mellem lande 
ved at opstille konkrete indikatorer for push- og pullfaktorer for hvert enkelt land og derefter estimere de-
res betydning for vandringerne. Det gælder fx Pedersen et al. (2004/2008), som undersøger alle typer af  
vandringer til 27 OECD-lande fra 127 andre lande i perioden 1990 til 2000, og viser, at bl.a. tættere kul-
turelle og sproglige bånd har betydning for vandringsmønsteret, ligesom netværkseffekter påvises. Ortega 
og Peri (2009) undersøger vandringen til 14 OECD-lande i perioden 1980-2005 og finder, at indkomst-
forskelle mellem oprindelses- og destinationslande øger antallet af  vandringer. Desuden beregnes afledte 

 -    

 200.000  

 400.000  

 600.000  

 800.000  

 1.000.000  

 1.200.000  

 1.400.000  

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

Personer 



7

arbejdsmarkedseffekter i modtagerlandet afstedkommet af  indvandringen. Beine et al. (2011) undersøger 
på baggrund af  indvandringen til USA netværkseffekter og beregner betydningen af  eksisterende grupper 
af  landsmænd for den efterfølgende indvandring til USA. 

Studier, som specifikt omhandler flygtninge, omfatter bl.a. Hatton (2004), som undersøger tilgangen 
af  asylansøgere til Europa frem til 1999. Han finder, at både konflikter i hjemlandet og de økonomiske 
muligheder i modtagerlandet er af  afgørende betydning for den stigning i antallet af  flygtninge, som 
sker i perioden. Neumayer (2004) fokuserer også på asylansøgere og undersøger, hvad der gør nogle vest-
europæiske lande særligt attraktive at søge asyl i. Han finder, at det generelle velstandsniveau i landet er 
afgørende, mens det ikke gælder den øjebliklige økonomiske situation (målt ved arbejdsløshed og vækst). 
Neumayer (2005) analyserer asylgodkendelsesrater og finder, at der er ganske store forskelle i godkendel-
sesraterne mellem EU-landene. Resultaterne viser blandt andet, at godkendelsesraten i Danmark ligger 
svagt over gennemsnittet, når det gælder konventionsflygtninge, men betydeligt over gennemsnittet, når 
det gælder alle flygtninge (inkl. de-facto flygtninge).  Rottman et al. (2009) undersøger flygtningestrøm-
men til USA og finder, at især arabisk talende har fået sværere ved at få asyl efter 9/11.    

I Hatton (2009) undersøges vandringerne fra 48 flygtningenationer til 19 OECD-lande frem til 2006. 
Også her understreges det, at flygtningestrømmene i høj grad forklares af  dårlige forhold i oprindelses-
landet såsom, terror, krig og lav levestandard, men at det ikke alene kan forklare stigningen i flygtninge i 
1980’erne og topper i 1992 med 850.000 asylansøgere. Efterfølgende ses et fald i antallet af  asylansøgere 
frem til 1997, hvorefter et nyt (men lavere) toppunkt nås i 2001, før antallet af  asylansøgere falder igen. 
Op mod en tredjedel af  det efterfølgende fald i flygtningestrømmen frem til 2006 ser ud til at være en 
følge af  stramningerne i asylpolitikken. Ændringerne i de enkelte landes asylpolitik i perioden 1997 til 
2006 måles her ved et såkaldt asylpolitik-indeks (API), som markerer ændringer i det enkelte lands politik 
over tid.  

En nyere undersøgelse af  Brekke et al. (2016) anvender også et (meget detaljeret) API-indeks og under-
søger indvandringen til 9 nordeuropæiske lande (herunder Danmark) for perioden 1980-2010. Deres re-
sultater tyder på, at stramninger i asylpolitikken i et land reducerer antallet af  asylansøgere til dette land, 
mens en stramning i asylreglerne i de andre lande omvendt øger antallet af  asylansøgere i førstnævnte 
land. Samtidig ser stramningerne også ud til at have en dæmpende effekt på det samlede antal asylansø-
gere.

I tabel 1 er vist fordelingen af  asylansøgere i EU/EØS fordelt på, hvilken verdensdel de kommer fra. Op-
lysningerne stammer fra Eurostat og dækker EU samt Island, Norge (fra 2003) og Schweiz (fra 2008). I alt 
er der 6.183.030 (førstegangs-) asylansøgere i perioden fra 1999 til 2015.      

Som tabellen viser, er 26 pct. af  asylansøgerne til EU oprindeligt fra Afrika (herunder bl.a. Somalia, Den 
Demokratiske Republik Congo og Eritrea). Den største andel (48 pct.) er imidlertid kommet fra Asien, 
herunder de områder, der også hører med til Mellemøsten. Blandt de største afsenderlande er således: 
Irak, Afghanistan og senest Syrien. 
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Tabel 1. Asylansøgere i EU/EØS fordelt på afsenderland og periode, 1999-2015

1999-2002 2003-2006 2007-2010 2011-2014 2015 I alt

Afrika 22,9 26,8 31,8 32,0 16,0 25,7

Asien 42,5 42,8 46,2 43,3 63,7 47,7

Europa 27,8 21,9 15,5 19,3 16,1 20,5

Nordamerika 1,1 1,5 0,9 0,8 0,4 0,9

Oceanien 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sydamerika 1,0 1,1 0,6 0,2 0,1 0,6

Andre 4,7 6,0 4,9 4,5 3,7 4,7

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Antal 1.434.310 1.026.940 836.955 1.590.355 1.294.470 6.183.030

Kilde: Eurostat Database (migr_asyapp)

Også fra andre europæiske lande er der kommet asylansøgere, ikke mindst fra det tidligere Jugoslavien, 
men også fra andre østeuropæiske lande som Albanien og Armenien. De udgør i alt 21 pct. af  asylansø-
gerne. Derimod har der stort set ikke været asylansøgere fra hverken Oceanien, Nord- eller Sydamerika. 
Mens ’andre’ asylansøgere udgør 5 pct.

Asien har over hele perioden klart været det område, hvorfra flest asylansøgere er flygtet, men dog mar-
kant flest i 2015, hvor hele 64 pct. af  asylansøgerne havde oprindelse dér. I perioden frem til 2014 udgjor-
de asylansøgere fra Afrika også en stigendende andel, mens andelen af  europæiske asylansøgere generelt 
er faldet. 

Hvor søger man så om asyl? Det fremgår af  tabel 2, hvor den samme flygtningestrøm er fordelt på mod-
tagerlande. Det viser sig, at seks ud af  ti asylansøgere har søgt om asyl i de ’gamle’ EU-medlemslande i 
Nord, her betegnet ’EU15-Nord’, mens 26 pct. har søgt om asyl i de sydeuropæiske lande (’EU15-Syd’), 9 
pct. i de nye medlemslande (primært østeuropæiske lande betegnet ’EU13-nye’). De sidste 5 pct. har søgt 
til Norge, Schweiz og Island. En andel som til de nye medlemslande samt Norge og Schweiz burde være 
lidt højere, idet de som nævnt ikke indgår i opgørelsen fra Eurostat i de første år1. Ikke desto mindre sker 
der en del forskydning mellem modtagerlandene over årene.

Derfor stiger andelen af  asylansøgere til de nye EU-medlemslande da også betydeligt fra første (1999-
2002) til anden (2003-2006) periode. Herefter falder andelen igen i næste periode for siden at stige til 16 
pct. i 2015. De nordeuropæiske lande modtager omvendt tre fjerdele af  alle asylansøgninger ved perio-
dens start, men den andel falder til at udgøre mellem 50 og 56 pct. frem til 2014, hvorefter andelen i 2015 
stiger til 60 pct. Sydeuropa modtager så en stigende andel (fra 23 til 35 pct.) frem mod midten af  00’erne, 
men herefter falder andelen for i 2015 at nå ned på 19 pct.   

1    De fleste lande indgår i opgørelsen hos Eurostat fra 1999. Følgende lande indgår dog først fra det i parentes nævnte år: Norge 
(2003), Schweiz (2008), Island (2005), Letland (2001), Malta (2001), Tjekkiet (2001), Rumænien (2006), Kroatien (2013), øvrige 
’EU13-nye medlemslande’ (2002).



9

Tabel 2. Asylansøgere i EU/EØS fordelt på modtagerlande og periode, 1999-2015

1999-2002 2003-2006 2007-2010 2011-2014 2015 I alt

EU13 - Nye medlemslande1 2,9 11,6 7,7 8,8 16,3 9,3

EU15 - Nord2 74,1 50,7 55,7 55,3 59,6 59,9

EU15 - Syd3 23,0 34,4 26,6 28,0 18,8 25,8

Norge, Schweiz og Island - 3,3 10,0 7,9 5,3 5,0

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Antal 1.434.310 1.026.940 836.955 1.590.355 1.294.470 6.183.030

Note: 1) EU13 – Nye medlemslande omfatter Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, 
Slovakiet, Slovenien, Rumænien, Bulgarien og Kroatien.  2) I EU15-Nord indgår Storbritannien, Tyskland, 
Nederlandene, Belgien, Danmark, Irland, Sverige, Finland og Luxembourg.  3) EU15-Syd omfatter Italien, 
Frankrig, Grækenland, Spanien, Portugal og Østrig. 

Kilde: Eurostat Database (migr_asyapp)

Opgørelsen i tabel 2 siger imidlertid ikke så meget om, hvor mange asylansøgere hver region eller land 
har modtaget set i forhold til befolkningsstørrelsen. Det kan i stedet gøres ved at beregne antallet af  asyl-
ansøgere pr. 1000 indbyggere. Resultatet er vist i figur 2 for de tre EU-regioner ’Nord’, ’Syd’ og ’Nye 
medlemslande’. 

 Figur 2. Antal asylansøgere pr. 1000 indbyggere i EU, 1999-2015 

Som det fremgår af  figuren, er antallet af  asylansøgere pr. 1000 indbyggere højest i de nordeuropæiske 
lande alle år. Antallet af  asylansøgere er ved periodens start 1,4, men falder efterfølgende til et niveau på 
0,6 i 2004, som holdes stort set uændret frem til 2009, hvorefter antallet stiger til 1,7 i 2014, for herefter at 
springe til 3,8 i 2015. Til sammenligning modtog man i Sydeuropa 0,3 asylansøgere pr. 1000 indbyggere 
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i 1999, og antallet steg til 0,5 i perioden 2001-2003. Herefter var niveauet noget lavere i de efterfølgende 
år, men antallet nåede igen 0,5 i 2011 og efterfølgende 1,2 i 2015. Opgørelsen for de nye medlemslan-
de begynder som nævnt i 2001. I hele perioden fra 2001 til 2014 modtager de nye medlemslande færre 
asylansøgere end de øvrige regioner. Antallet varierer fra 0,1 i 2010 til 0,6 i 2014. Med flygtningekrisens 
indtog bliver der lavet kraftigt om på det i 2015, hvor de nye medlemslande i gennemsnit modtager 2,0 
asylansøger pr. 1000 indbygger, og dermed overhaler niveauet fra de sydeuropæiske lande.       

Samlet set er det dog tydeligt, at antallet af  asylansøgere er klart højest i de nordeuropæiske lande. Men 
selv indenfor denne afgrænsede gruppe er der ganske store forskelle. Det fremgår også af  figur 3, som 
viser asyltallet i Danmark og vores to nabolande Tyskland og Sverige.  

Figur 3. Antal asylansøgere pr. 1000 indbyggere i udvalgte nordeuropæiske lande, 1999-2015 

Kilde: Eurostat Database (migr_asyapp) 

Som det fremgår af  figuren, er antallet af  asylansøgere pr. 1000 indbyggere stigende for både Danmark 
og Sverige (fra 1,2 til 2,4) mellem 1999 og 2001. Herefter falder andelen markant i Danmark og kommer 
på samme niveau som i Tyskland. Målt pr. indbygger er asylansøgerantallet på nogenlunde samme niveau 
i Danmark og Tyskland fra 2002 og til 2007, omend Danmark relativt set modtager lidt flere. Begge lan-
de oplever et faldende ansøgerantal frem til 2007, hvorefter antallet stiger igen. Også i den efterfølgende 
periode frem til 2014 er antallet af  ansøgere pr. 1000 indbyggere gennemgående lidt højere i Danmark. 
Men ved flygtningekrisen i 2015 opleves et markant skifte. Tyskland, som i 2014 modtog 2,1 ansøger pr. 
1000 indbyggere, modtager nu i stedet 5,5, mens Danmark, som modtog 2,1 ansøgere i 2014, året efter 
modtager 3,6. Det er dog intet imod udviklingen i Sverige. Allerede i 2002 modtager Sverige flere asylan-
søgere end Danmark, og i perioden frem til 2011 ligger antallet af  asylansøgere i Sverige derefter mellem 
1,8 og 3,8, men stiger så til 7,7 i 2014 og hele 15,9 i 2015. Det er langt over niveauet i noget andet euro-
pæisk land.
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3. Indikatorer for levevilkår i flygtningenes hjemlande og i Europa

I det følgende skal der ses nærmere på årsagerne bag de flygtningestrømme, som blev beskrevet i foregå-
ende afsnit. For at gøre det skal der i det følgende beskrives en række af  de indikatorer for levevilkår både 
i afsender- og modtagerlande, som kan være medvirkende til, at man vælger at flygte og bestemmende for, 
hvor man søger om asyl.  

Som tidligere nævnt kommer der i hele perioden fra 1999 til 2015 i alt 6.183.030 førstegangsasylansøgere 
til EU/EØS-landene. For at kunne medtage informationer om hvert enkelt afsender- og modtagerland 
har vi valgt at fokusere på de 77 oprindelseslande, hvorfra der kommer flest flygtninge. Fra disse lande 
kommer der i alt 6.079.015 asylansøgere, svarende til 98,3 pct. af  alle asylansøgere i perioden. En liste 
over modtager- og afsenderlande fremgår af  appendiks. Det er dog ikke for alle år, at vi har informationer 
fra samtlige lande. Dels er der en række lande, som dannes eller opsplittes undervejs i perioden, dels er 
det ikke muligt at få informationer for alle lande i alle år. Men ellers er udgangspunktet for alle år at finde 
indikatorer for de relevante pushfaktorer for afsenderlandene, og tilsvarende indikatorer for pullfaktorer-
ne for modtagerlandene. 

I det efterfølgende afsnit bruges disse indikatorer i tre analyser. Den første analyse viser forhold, som er 
afgørende for, at personer fra bestemte lande flygter, den anden analyse beskriver, hvor de flygter hen, 
mens den tredje mere detaljerede analyse viser, hvilke forhold som er afgørende for, at netop asylansø-
gerne fra afsenderland ”a” søger om asyl i modtagerland ”b”. Inden det kommer så vidt, skal hver enkelt 
indikator imidlertid præsenteres. 

I relation til forhold i afsenderlandene, så er der i det følgende medtaget et mål for de civile rettigheder 
hvert år i afsenderlandene. Der er tale om et indeks, som stammer fra ’Freedomhouse’. Dog er skalaen 
her vendt i forhold til offentliggørelsen fra Freedomhouse, så højere værdi er lig med flere civile rettighe-
der. Således betyder 1, at der stort set ingen civile rettigheder er i landet, mens 7 betyder, at rettighederne 
er meget frie. Som man kan se af  tabel 3, er indeksværdien for civile rettigheder i gennemsnit 3,6 for de i 
alt 1.206 observationer, som altså udgøres af  de 77 afsenderlande i forskellige år. 

Et mål for, hvor mange der er døde i væbnet konflikt pr. 1000 indbyggere i det pågældende afsenderland, 
er også medtaget i den efterfølgende analyse, idet det kan være et mål for omfanget af  den væbnede kon-
flikt i landet. Opgørelsen stammer fra The Uppsala Conflict Data Program (UCDP). 

Politisk terror måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder, at der er tale om sikre lande, hvor folk ikke 
fængsles for deres overbevisning, mens 3 er landemed omfattende politiske fængslinger og 5 markerer, at 
terroriseringen har nået et niveau, hvor det går ud over hele befolkningen. Data stammer fra The Politi-
cal Terror Scale (PTS). Gennemsnittet for afsenderlandene er 3,1.

Endelig er bruttonationalproduktet (BNP) pr. capita i afsenderlande, som hos Hatton (2009), medtaget 
som et mål for den økonomiske velstand (eller mangel på samme) i afsenderlandet. BNP er målt i faste 
priser (2005-dollar), og oplysningerne stammer fra den internationale valutafond (IMF). Det gennemsnit-
lige BNP pr. capita er i afsenderlandet 2.260 USD. Samme kilde er anvendt, når det gælder BNP pr. capi-
ta i modtagerlandet. Her er gennemsnitsværdien 29.490 USD.
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Tabel 3. Asylansøgere og indikatorer for levevilkår, 1999-2015 

Variable Gennemsnit Standardafvigelsen Antal

Forhold i afsenderland:
 Civile rettigheder 3,58 1,52 1.206
 Døde i væbnet konflikt (pr. 1000 indbyggere) 0,02 0,31 1.181
 Politisk Terror 3,12 0,99 1.165
 BNP pr. capita (tusinder) 2,26 2,78 1.149
 Europa 0,22 0,42 1.292
 Afrika 0,43 0,50 1.292
 Asien 0,26 0,44 1.292

Forhold i modtagerland:
 BNP pr. capita (tusinder) 29,49 19,53 499
 Gini-koefficient 29,21 3,97 431
 Arbejdsløshedsrate (pct.) 8,62 4,33 461
 API -0,10 2,13 517
 WAPI -0,11 0,15 517
 Udgifter til sociale foranstaltninger (pct. af  BNP) 23,47 5,85 488
 Andel som har restriktiv holdning til indvandring 0,52 0,17 374

Forhold mellem afsender- og modtagerland:
 Årligt antal asylansøgere fra afsender-  
 til modtagerland 195,9 1.440,1 31.038

Kilde: Eurostat Database med flere.

Af  forhold, som beskriver modtagerlandet, er også medtaget gini-koefficienten, som her beskriver vel-
standsfordelingen i modtagerlandet på en skala fra 0 til 100. En værdi på 0 afspejler, at indkomsterne er 
fuldstændigt lige fordelt mellem borgerne, mens en værdi på 100 signalerer, at al indkomst tilfalder en 
enkelt borger og dermed, at uligheden er maksimal. Oplysningerne stammer fra Eurostat. Samme kilde 
er anvendt ved opgørelsen af  den gennemsnitlige årlige arbejdsløshedsprocent i modtagerlandene. Gen-
nemsnittet for samtlige lande og år er her 8,6 pct.   

Et mål, som siger noget om det sociale sikkerhedsnet i modtagerlandet, er ’Udgifter til sociale foranstalt-
ninger i pct. af  BNP’. Oplysningerne stammer fra Eurostat. Sociale foranstaltninger er her defineret ret 
bredt og i henhold til ESSPROS-klassifikationen som overførsler i kontanter eller naturalier i henhold til 
sociale beskyttelsesordninger til husholdninger og enkeltpersoner for at lette deres byrde i form af  en eller 
flere definerede risici eller behov. De sociale foranstaltninger udgør i gennemsnit 23,5 pct. af  BNP i mod-
tagerlandene.

Som noget nyt i forhold til tidligere undersøgelser medtages i den efterfølgende analyse et mål for hold-
ningen til indvandrere i modtagerlandene. Holdningen er målt vha. et spørgsmål fra European Social 
Survey (ESS), som er en spørgeskemaundersøgelse, der med to års mellemrum gennemføres i en lang 
række europæiske lande. Konkret lyder det anvendte spørgsmålet “I hvilket omfang synes du, at Danmark 
bør tillade mennesker fra de fattige lande uden for Europa, at flytte hertil?” Andelen af  respondenter i 
hvert land i et givet år, som har svaret “Tillad nogle få” eller “Ikke tillade nogen” i modsætning til ”Til-
lade en del” eller ”Tillade mange at flytte hertil” er herefter beregnet.  I gennemsnit er det 52 pct. af  be-
folkningen, som i de berørte modtagerlande og år har en restriktiv holdning til indvandring.
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Inspireret af  Hatton (2009) og Brekke et al. (2016) er der i undersøgelsen her også medtaget et asylpolitik- 
indeks (API), som måler antallet af  asylpolitiske stramninger (+) og lempelser (-) over årene. Til brug for 
undersøgelsen her er der konstrueret et indeks for årene 1999 til 2014. Indekset er dannet på bagrund af  
indberetningerne i OECD’s årsrapporter ”Trends in International Migration” og ”International Migra-
tion Outlook”. Hver gang en stramning er noteret i et modtagerland stiger indekset med 1, og tilsvarende 
falder det med 1, hvis der sker en lempelse. Givet årsrapporternes oversigtskarakter må det forventes kun 
at være større ændringer, som på den måde vil indgå i indekset. Registreringen omfatter ændringer, som 
berører tildelingen af  asyl via lovgivning eller administration samt ændring i vilkår for ydelser. Sker der 
flere typer af  ændringer samtidig, vil det afspejle sig i flere ændringer. Registreringen løber frem til 2014 
og er i beregningerne videreført uændret i 2015. Derfor er de markante stramninger i flygtningepolitikken 
i adskillige europæiske lande fra sidste del af  2015 heller ikke medtaget i indekset. Det er imidlertid også 
tvivlsomt, hvor meget disse ændringer kan have nået at påvirke flygtningestrømmen i 2015. 

Indekset er naturligvis ikke et perfekt mål for de ganske komplekse lovændringer, som finder sted over pe-
rioden. Tanken er alene at give en indikation af, om politikændringer har afsmittende effekt på det obser-
verede vandringsmønster. I den forbindelse skal man også være opmærksom på, at asylreglerne landene 
imellem ikke var ens i 1999, og derfor er det også alene ændringerne over tid, som indekset kan anvendes 
til at belyse. Det vender vi tilbage til om lidt. Først skal indekset illustreres i figur 4 for Danmark og vore 
to nabolande Sverige og Tyskland.

Figur 4. Asylpolitikindeks (API) for udvalgte modtagerlande, 1999-2014

Kilde: OECD. Trends in International Migration 1998-2004, International Migration Outlook, 2006-2015. 

Det er især Danmark, som strammer reglerne i perioden, startende med stramningerne i 2002, som der 
skal ses nærmere på i den sidste del af  denne publikation. Stramningerne fortsætter frem til den bor-
gerlige regerings afgang i 2011. Asylpolitikken lempes herefter lidt af  S-R-SF regeringen, som herefter 
kommer til magten. I Sverige er forløbet nærmest det modsatte, her lempes reglerne for flygtninge efter 
2001, og flere lempelser kommer til i de følgende år. For Tyskland ses der også registreret flere lempelser 
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end stramninger i perioden, men ændringerne i indekset er beskedne.  Sluttelig er også udviklingen i det 
gennemsnitlige asylpolitikindeks (WAPI) vist for de 26 modtagerlande, det har været muligt at danne in-
dekset for. Det fremgår her, at stramninger og lempelser i stort omfang udligner hinanden, og at gennem-
snitsværdien derfor er tæt på nul. 

4. Hvad påvirker flygtningestrømmen til Europa?

På baggrund af  antallet af  asylansøgere og de indikatorer for levevilkår, som blev præsenteret i det fore-
gående afsnit, skal der i det følende ses nærmere på sammenhængen mellem flygtningestrømme og leve-
vilkår.

I første omgang skal det belyses, hvad asylansøgerne flygter fra. Den afhængige variabel er her logaritmen 
til antallet af  asylansøgere pr. 1000 indbyggere i afsenderlandet. Det gøres ved at estimere en ’random 
effect’ (RE) model, hvor antallet af  asylansøgere fra det enkelte afsenderland forklares ved de tidligere 
nævnte pushfaktorer i afsenderlandet: BNP pr. capita, antal døde i væbnet kamp, et indeks for civile ret-
tigheder samt ligeledes et indeks for niveauet af  politisk terror.  Resultatet er vist i tabel 4. 

Tabel 4. Forhold i afsenderland som forklaring på flygtningestrøm, RE-model.  
Afhængig variabel: log (asylansøgere per 1000 indbyggere i afsenderland)

(1)

 BNP pr. capita, (1.000 USD) -0,2932 *** (0,0389)

 Døde i væbnet kamp pr. 1000 indbyggere -0,2118 ** (0,1035)

 Døde i væbnet kamp ukendt 0,1357 (0,1041)

 Civile rettigheder -0,0221 (0,0433)

 Indeks for politisk terror 0,2444 *** (0,0574)

 Europa 2,3763 *** (0,4487)

 Asien (inkl. mellemøsten) 0,3980 (0,4366)

Konstant -2,6325 *** (0,3613)

Observationer 1.131

R2 Within 0,0786

 Between 0,1638

 Overall 0,1171

Standardfejl i parentes
* p<0,10, ** p<0,05, *** p<0,01

Kilde: Eurostat Database med flere.
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Det fremgår her, at BNP pr. capita i afsenderlandet er afgørende, idet antallet af  flygtninge falder med 
stigende BNP pr. capita og dermed generel velstand i afsenderlandet. Det konkrete estimat indikerer, at 
en stigning i BNP pr. capita på 1.000 amerikanske dollar er associeret med et fald på ca. 29 pct. i antallet 
af  asylansøgere. Antallet af  døde i væbnet kamp ser – i modsætning til, hvad man ville forstille sig – ud 
til at være positivt korreleret med antallet af  asylansøgere. Det skal dog understreges, at denne oplysning 
mangler for ganske mange afsenderlande, og at dummyen som indikerer dette er insignifikant. Forskellen 
er heller ikke signifikant, når det gælder målet for civile rettigheder. Indekset for politisk terror i afsender-
landet ser derimod ud til at være afgørende for antallet af  asylansøgere. Jo mere terror, desto flere flygt-
ninge. Geografisk beliggenhed (eller forhold associeret dermed) spiller imidlertid også en væsentlig rolle. 
Ikke overraskende er sandsynligheden for at søge i asyl i EU/EØS-lande således væsentlig større, hvis 
afsenderlandet også er europæisk. Også fra asiatiske (herunder mellemøstlige) lande er antallet af  asylan-
søgere signifikant større end fra den øvrige verden.

Hvad afgør så, hvor man flygter hen? Med udgangspunkt i det årlige antal af  asylansøger pr. 1000 ind-
byggere er det undersøgt i tabel 5. Det samlede antal observationer er her væsentlig lavere end i den fore-
gående tabel, primært fordi der er færre modtager- end aftagerlande. Men også her tages der logaritmen 
til asylansøgerantallet, men denne gang sat i forhold til befolkningsstørrelsen i modtagerlandet. I den før-
ste regression er hvert modtagerland medtaget alle de år, som data er tilgængelige for. I anden regression 
indgår alle, hvor også oplysninger om holdning til indvandring har været tilgængelig. 

Tabel 5. Forhold i modtagerland, som forklaring på flygtningestrøm, RE-model. 
Afhængig variabel: log (asylansøgere pr. 1000 indbyggere i modtagerland)

(1) (2)

BNP pr. capita (1.000 USD) 0,0355 ** (0,0138) 0,0270 * (0,0143)

Arbejdsløshedsraten (t-1) 0,0271 (0,0254) 0,0244 (0,0270)

Gini-koefficient -0,0574 (0,0357) -0,0307 (0,0412)
Sociale foranstaltninger (pct. af  BNP)

0,0302 (0,0263) 0,0578 ** (0,0287)

Restriktiv holdning til indvandring i 
befolkning (log) -1,9646 *** (0,5108)

Konstant -1,4337 (1,2965) -4,0846 *** (1,5445)

Observationer 331 280

R2 Within 0,0015 0,0891

 Between 0,4269 0,3372

 Overall 0,3605 0,3232

Standardfejl i parentes 
* p<0,10, ** p<0,05, *** p<0,01

Kilde: Eurostat Database med flere.
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Resultatet viser, at antallet af  asylansøgere stiger med BNP pr. capita i modtagerlandet. Det er også helt, 
som man ville vente, idet det generelle velstandsniveau i modtagerlandet kan være en god indikation for 
den levestandard, som asylansøgerne vil få, hvis de får ophold i landet. Hverken arbejdsløshedsraten eller 
gini-koefficienten i modtagerlandet er her signifikant, måske pga. det lave observationsantal. Niveauet 
for det sociale sikkerhedsnet i landet, her målt ved de sociale foranstaltninger i pct. af  BNP, er derimod 
signifikant i anden regression, dermed ser niveauet for de sociale foranstaltninger ud til at være positivt 
forbundet med antallet af  asylansøgere. Sammenhængen ser især ud til at være tydelig, når holdningsva-
riablen også inddrages. Det fremgår nemlig også af  anden regression i tabel 5, at antallet af  asylansøgere 
er lavere, når der er en restriktiv holdning til indvandring i befolkningen. Denne effekt kan både være et 
udslag af, at asyllovgivningen i disse lande faktisk er mere restriktiv, men også at man som asylansøger 
føler sig mindre velkommen. 

Hidtil er antallet af  asylansøgere undersøgt helt overordnet og i relation til de respektive afsender- og 
modtagerlande. I det følgende udvides analysen, i den forstand at det nu er antallet af  asylansøgerne fra 
afsenderland ”a” søger om asyl i modtagerland ”b”, som er i fokus. Det er med andre ord følgende relati-
on som undersøges: 

Hvor X repræsenterer de forklarende variable dvs. de push- og pullfaktorer, som også indgår i tabel 4 og 
5, mens ß er de tilhørende estimater, og Ɛ er restleddet. Analysen er gennemført i to versioner, som ind-
drager forskellige typer af  ’fixed effects’, jf. nedenfor. Resultatet er vist i tabel 6.

De omtalte ’fixed effects’ betyder, at der i første regression er kontrolleret for forhold i oprindelseslandet, 
som ikke varierer over tid (fx geografiske afstande til Europa), mens det i anden regression er specifikke 
forhold i hver enkelt landekombination, der kontrolleres for (fx at der tales samme sprog i afsender- og 
modtagerland). 

Da der her tages udgangspunkt i landekombinationer, er observationsantallet naturligvis væsentligt højere 
end i de to foregående analyser. Men den første regression i tabel 6 bekræfter de tidligere analyser. Det ses 
nemlig også her, at antallet af  flygtninge stiger med velstandsniveauet i modtagerlandet og niveauet for 
de sociale foranstaltninger. Samtidig ses det nu, at gini-koefficient i modtagerlandet er signifikant negativ 
og dermed, at asylansøgerantallet er lavere, jo større uligheden er i landet. En forklaring kan være, at 
asylansøgere forventer at indgå i den lavere del af  indkomstfordelingen, og at disse lande derfor er relativt 
mindre attraktive. Arbejdsløshedsraten i modtagerlandet ser ligeledes ud til at have en dæmpende effekt 
på antallet af  asylansøgere. Blandt karakteristika i relation til afsenderlandet (som varierer over tid) ser 
antallet af  døde i kamp ikke ud til at være signifikant. Måske som følge af  de mange uoplyste. Jo flere ci-
vile rettigheder i afsenderlandet, desto færre søger asyl, mens antallet af  asylansøgere omvendt stiger med 
omfanget af  politisk terror i afsenderlandet. Stigende velstand i afsenderlandet (målt ved BNP pr. capita) 
er derimod forbundet med færre asylmodtagere. 

Hvad betyder det så, hvis et land vælger at stramme sin asylpolitik? Det er lidt svært at svare på ud fra 
analysen i den første regression, idet en inddragelse af  det tidligere omtalte API-indeks her vil kræve, at 
asylpolitikken er lige stram i alle modtagerlande i 1999, hvor registreringen starter. Det er næppe sand-
synligt og derfor er indekset i stedet inddraget i anden regression i tabel 6, der som nævnt inddrager ’fixed 
effects’ for hver kombination af  afsender- og modtagerland. Antallet af  observationer er her lavere, og det 
skyldes, at API-indekset ’kun’ har kunnet konstrueres for 26 af  de i alt 33 modtagerlande i undersøgelsen.
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den	levestandard,	som	asylansøgerne	vil	få,	hvis	de	får	ophold	i	landet.	Hverken	arbejdsløshedsraten	eller	
gini-koefficienten	i	modtagerlandet	er	her	signifikant,	måske	pga.	det	lave	observationsantal.	Niveauet	for	
det	sociale	sikkerhedsnet	i	landet,	her	målet	ved	de	sociale	foranstaltninger	i	pct.	af	BNP,	er	derimod	signi-
fikant	i	anden	regression,	dermed	ser	niveauet	for	de	sociale	foranstaltninger	ud	til	at	være	positivt	forbun-
det	med	antallet	af	asylansøgere.	Sammenhængen	ser	især	ud	til	at	være	tydelig,	når	holdningsvariablen	
også	inddrages.	Det	fremgår	nemlig	også	af	anden	regression	i	tabel	5,	at	antallet	af	asylansøgere	er	lavere,	
når	der	er	en	restriktiv	holdning	til	indvandring	i	befolkningen.	Denne	effekt	kan	både	være	et	udslag	af,	at	
asyllovgivningen	i	disse	lande	faktisk	er	mere	restriktiv,	men	også	at	man	som	asylansøger	føler	sig	mindre	
velkommen.		

Hidtil	er	antallet	af	asylansøgere	undersøgt	helt	overordnet	og	i	relation	til	de	respektive	afsender-	og	mod-
tagerlande.	I	det	følgende	udvides	analysen,	i	den	forstand	at	det	nu	er	antallet	af	asylansøgerne	fra	afsen-
derland	”a”	søger	om	asyl	i	modtagerland	”b”,	som	er	i	fokus.	Det	er	med	andre	ord	følgende	relation	som	
undersøges:		

 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ø𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑!𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑!

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑!/1000
= 𝑋𝑋!𝛽𝛽 + 𝜀𝜀	

Hvor	X	repræsenterer	de	forklarende	variable	dvs.	de	push-	og	pullfaktorer,	som	også	indgår	i	tabel	4	og	5,	
mens 𝛽𝛽er	de	tilhørende	estimater,	og	𝜀𝜀	er	restleddet.	Analysen	er	gennemført	i	to	versioner,	som	inddrager	
forskellige	typer	af	’fixed	effects’,	jf.	nedenfor.	Resultatet	er	vist	i	tabel	6.	

De	omtalte	’fixed	effects’	betyder,	at	der	i	første	regression	er	kontrolleret	for	forhold	i	oprindelseslandet,	
som	ikke	varierer	over	tid	(fx	geografiske	afstande	til	Europa),	mens	det	i	anden	regression	er	specifikke	
forhold	i	hver	enkelt	landekombination,	der	kontrolleres	for	(fx	at	der	tales	samme	sprog	i	afsender-	og	
modtagerland).		

Da	der	her	tages	udgangspunkt	i	landekombinationer,	er	observationsantallet	naturligvis	væsentligt	højere	
end	i	de	to	foregående	analyser.	Men	den	første	regression	i	tabel	6	bekræfter	de	tidligere	analyser.	Det	ses	
nemlig	også	her,	at	antallet	af	flygtninge	stiger	med	velstandsniveauet	i	modtagerlandet	og	niveauet	for	de	
sociale	foranstaltninger.	Samtidig	ses	det	nu,	at	gini-koefficient	i	modtagerlandet	er	signifikant	negativ	og	
dermed,	at	asylansøgerantallet	er	lavere,	jo	større	uligheden	er	i	landet.	En	forklaring	kan	være,	at	asylan-
søgere	forventer	at	indgå	i	den	lavere	del	af	indkomstfordelingen,	og	at	disse	lande	derfor	er	relativt	min-
dre	attraktive.	Arbejdsløshedsraten	i	modtagerlandet	ser	ligeledes	ud	til	at	have	en	dæmpende	effekt	på	
antallet	af	asylansøgere.	Blandt	karakteristika	i	relation	til	afsenderlandet	(som	varierer	over	tid)	ser	antal-
let	af	døde	i	kamp	ikke	ud	til	at	være	signifikant.	Måske	som	følge	af	de	mange	uoplyste.	Jo	flere	civile	ret-
tigheder	i	afsenderlandet,	desto	færre	søger	asyl,	mens	antallet	af	asylansøgere	omvendt	stiger	med	om-
fanget	af	politisk	terror	i	afsenderlandet.	Stigende	velstand	i	afsenderlandet	(målt	ved	BNP	pr.	capita)	er	
derimod	forbundet	med	færre	asylmodtagere.		

Hvad	betyder	det	så,	hvis	et	land	vælger	at	stramme	sin	asylpolitik?	Det	er	lidt	svært	at	svare	på	ud	fra	ana-
lysen	i	den	første	regression,	idet	en	inddragelse	af	det	tidligere	omtalte	API-indeks	her	vil	kræve,	at	asylpo-
litikken	er	lige	stram	i	alle	modtagerlande	i	1999,	hvor	registreringen	starter.	Det	er	næppe	sandsynligt	og	
derfor	er	indekset	i	stedet	inddraget	i	anden	regression	i	tabel	6,	der	som	nævnt	inddrager	’fixed	effects’	for	
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Tabel 6. Forhold i afsender- og modtagerland, som forklarer flygtningestrøm, FE-model. 
Afhængig variabel: log (asylansøgere fra afsenderland a til modtagerland b per 1000 indbyggere i  
modtagerland b)

(1) (2)

Modtagerland:
BNP pr. capita (1000 USD) 0,0218 *** (0,0013) -0,0673 *** (0,0084)
Gini koefficient -0,0222 *** (0,0051) 0,0502 *** (0,0083)
Arbejdsløshedsraten (t-1) -0,0591 *** (0,0053) -0,0287 *** (0,0054)
Sociale foranstaltninger (pct, af  
BNP)

0,1827 *** (0,0036) -0,0314 *** (0,0077)

Afsenderland

Døde i væbnet kamp pr. 1000 
indbyggere

-0,0685 (0,1022) -0,2320 *** (0,0692)

Døde i væbnet kamp ukendt -0,0228 (0,0662) 0,0688 (0,0474)

Civile friheder -0,0624 ** (0,0278) 0,0403 ** (0,0203)
Indeks for politisk terror 0,3644 *** (0,0381) 0,3884 *** (0,0275)
BNP pr. capita (1000 USD) -0,7433 *** (0,0313) -0,5849 *** (0,0255)

API -0,0577 *** (0,0127)

WAPI 1,9065 *** (0,1153)

Konstant -11,4993 *** (0,2633) -6,4686 *** (0,3786)

Fixed effects:

Afsenderland X

Modtagerland*afsenderland X

Observationer 22.083 19.471

R2 0,27 0,07

Standardfejl i parantes
*p<0,10, **p<0,05, ***p<0,01

Kilde: Eurostat Database med flere.

En række af  analysens estimater i anden kolonne har her skiftet i fortegn sammenlignet med første kolon-
ne. Det gælder fx BNP pr. capita i modtagerlandet. Så selvom asylansøgerne som vist i første kolonne ge-
nerelt søger til modtagerlande med højere velstand, så er det ikke de modtagerlande, som har oplevet den 
største vækst i BNP pr. capita i perioden 1999-2015, som også har oplevet den største stigning i antallet af  
asylansøgere. Samme forhold gør sig gældende for estimaterne af  gini-koefficienten og indekset for civile 
rettigheder, som også skifter fortegn. 

Er det så de lande, som har strammet asylpolitikken i perioden, som har oplevet den mindste tilgang af  
asylansøgere? Svaret ser på baggrund af  det anvendte API-indeks i tabel 6 ud til at være ’Ja’. Samtidig 
viser analysen også, at når de andre modtagerlande strammer deres asylpolitik (målt ved WAPI), så har 
det den modsatte effekt. Hvert enkelt modtagerland er således ikke kun afhængigt af  sin egen asylpolitik, 
men også af, hvordan den er i forhold til de øvrige modtagerlandes. Resultatet i tabel 6 bekræfter dermed 
analysen hos Brekke et al. (2016), som for ni Nordeuropæiske lande for årene 1980 til 2010 finder samme 
tendens. 
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5. Hvad sker der med sammensætningen af flygtninge, når man strammer reglerne?  
(En dansk case)

I det følgende analyseres det, hvordan flygtninge med forskellige typer af  opholdstilladelse efterfølgende 
har klaret sig på arbejdsmarkedet i Danmark, og hvordan skiftet i kriterierne for at være flygtning kan 
have haft afledte effekter på arbejdsmarkedsintegrationen. 

Analysen fokuserer på en konkret case, nemlig personer, som fik meddelt ophold i asylsager i Danmark 
fra 2002 til 2005. En periode, hvor en betydelig stramning af  udlændingeloven fandt sted, idet det tidlige-
re de facto-flygtninge begreb blev erstattet af  beskyttelsesstatus, som er mindre omfattende. 

Stramning af asylreglerne i 2002

Indenfor gruppen af  flygtninge skelnes der mellem flere typer af  flygtninge, hvis ophold i Danmark hviler 
på forskellige grundlag.  

Konventionsflygtninge omfatter flygtninge, som opfylder FN flygtningekonventionens kriterier, som omfatter 
personer med “velbegrundet frygt for forfølgelse pga. sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til 
en særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser (…)”, jf. Christensen et al. (2000, p. 22).

De facto-flygtninge er ikke omfattet af  flygtningekonventionen, men har ”andre lignende eller i øvrigt tungt-
vejende” grunde til ikke at returnere til deres hjemland. Idet de nævnte grunde skal medføre en velbegrun-
det frygt for forfølgelse, hvis de vender hjem. ’De facto’-flygtninge begrebet afskaffes pr. 1.7.2002. 

Asylansøgninger indgivet efter 1.7.2002 kan i stedet opnå beskyttelsesstatus (B-status), som omfatter udlæn-
dinge, der ” ved en tilbagevenden til sit hjemland risikerer dødsstraf  eller at blive underkastet tortur eller 
umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf ’, jf. Starup (2012, p. 82).

Kvoteflygtninge udgøres af  et årligt antal flygtninge, som kommer fra en flygtningelejr, og som Danmark ef-
ter aftale med FN’s flygtningeorganisation UNHCR tilbyder ophold i Danmark.

Asylansøgere, som har fået afslag på asyl, har mulighed for at søge om ophold af  humanitære og andre 
ganske særlige grunde.   

Humanitært ophold kan gives til asylansøgere, som befinder sig i en situation af  svær humanitær karakter, det 
kan fx dreje sig om familier med børn fra krigshærgede lande og personer med meget alvorlig sygdom, 
som ikke kan forventes at blive behandlet i hjemlandet.  

Andet ophold omfatter opholdstilladelser af  ganske særlige grunde. Det kan fx dreje sig om uledsagede min-
dreårige børn og afviste asylansøgere, hvor der er forhindringer for hjemsendelsen. 

Det var imidlertid ikke kun i udlændingeloven, at der skete markante ændringer i relation til flygtninge 
pr. 1.7.2002. Også lov om aktiv socialpolitik blev ændret, idet den såkaldte ’starthjælp’ blev indført, som 
betød at understøttelsen ved ledighed for nyankomne flygtninge faldt med op til 40 pct. sammenlignet 
med den almindelige kontanthjælp, jf. Andersen et al. (2012). Den lave ydelse gjaldt i perioden frem til 
1.1.2012 alle nyankomne flygtninge, som ikke havde opholdt sig i Danmark i syv af  de seneste otte år. 
Men selvom begge regelændringer skete med virkning fra 1.7.2002, var timingen alligevel forskellig. Mens 
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ydelsesniveauet faldt øjeblikkeligt for alle indvandrere, som fik opholdstilladelse efter 1.7.2002, så betød 
skæringsdatoen i forhold til udlændingeloven, at ansøgningen skulle være indgivet før denne dato. Da sags-
behandlingstiden kan være lang (fx i gennemsnit 239 dage i 2001) betyder det, at der også i perioden efter 
gives ophold på baggrund af  reglerne for de facto flygtninge. 

For ikke at sammenblande virkningen af  ydelsesnedsættelsen med ændringen i opholdsgrundlaget er der 
i det følgende valgt alene at fokusere på flygtninge, som har fået (første) opholdstilladelse i perioden fra 
1.7.2002 til 31.12.2005, og som derfor alle har været omfattet af  den lave ydelse de første år af  deres op-
hold i Danmark.  

Hvor mange fik asyl?

Af  tabel 7 fremgår det, at det samlede antal personer, som indgår i analysen, udgør 4.916 personer. Det 
tal svarer til ca. tre fjerdele af  det samlede antal af  meddelte opholdstilladelser i asylsager i perioden, jf. 
Udlændingestyrelsen (2005). I en del tilfælde gives opholdstilladelsen nemlig til personer, som allerede 
har et opholdsgrundlag (fx som familiesammenført), og de indgår ikke i opgørelsen her, som alene følger 
nyankomne flygtninge. Ligeledes indgår der i opgørelsen af  det samlede antal meddelte opholdstilladelser 
fra Udlændingestyrelsen en del tilladelser, man ikke umiddelbart kan knytte personrelaterede oplysninger 
til og dermed lade indgå i analyser på individniveau, jf. Schultz-Nielsen (2016). De indgår derfor heller 
ikke i opgørelsen her.

Tabellen viser, at det samlede antal af  flygtninge falder fra 2002 til 2005. I andet halvår af  2002 alene får 
1.173 ophold, mens antallet i hele 2003 er 1.646 faldende til 988 i 2005.    

Tabel 7. Antallet af  flygtninge, som har fået ophold i Danmark fordelt på opholdsgrundlag, 2002-2005

2002 2003 2004 2005 I alt
(2. halvår)

------------------------------------ % ---------------------------------- Antal
De facto-flygtning 38,3 27,1 7,5 3,7 1.015
Flygtning med B-status - 2,9 8,3 14,0 282
Humanitært ophold 1,6 8,0 26,4 16,0 601
Konventionsflygtning 23,1 19,1 16,2 14,4 907
Kvoteflygtning 22,5 24,2 28,5 46,1 1.433
Andet ophold 14,2 18,8 13,1 5,9 678
Flygtninge i alt 100,0 100,0 100,0 100,0
Antal i alt 1.173 1.646 1.109 988 4.916

Kilde: Egne beregninger på baggrund af  registerdata fra Udlændingestyrelsen og Danmarks Statistik.

I andet halvår af  2002 udgør de facto-flygtningene 38 pct. af  alle flygtninge. De følgende år falder an-
delen som ventet i takt med, at de indgivne sager før 1.7. 2002 bliver afgjort, og i 2005 er det kun 4 pct. 
af  de nye flygtninge, som har de facto status. Andelen af  flygtninge med B-status stiger omvendt fra stort 
set ingen i 2002 til at udgøre 14 pct. i 2005. Samtidig er det dog tydeligt, at nedgangen i andelen af  de 
facto-flygtninge ikke kompenseres af  den stigende andel af  flygtninge med B-status. Der er i alt 282 flygt-
ninge med B-status i hele perioden. 
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Konventionsflygtningene udgør også en støt faldende andel af  det samlede antal flygtninge, fra 23 pct. i 
2002 til 14 pct. i 2005. Det er især kvoteflygtningene, som kommer til at dominere billedet, i 2005 udgør 
de næsten halvdelen (46 pct.) af  flygtningene mod 23 pct. i andet halvår af  2002. Det er imidlertid mere 
et udtryk for, at antallet af  andre typer af  flygtninge falder, idet antallet af  kvoteflygtninge er ret stabilt 
over årene, netop fordi det modtagne antal er efter aftale mellem den danske regering og UNHCR, og 
ikke omfatter spontane flygtninge, der som tidligere vist kan variere ganske meget over tid.

Andelen af  opholdstilladelser, som gives af  humanitære grunde, stiger også. I andet halvår af  2002 udgør 
de kun knap 2 procent af  opholdstilladelserne, i 2004 stiger andelen til 26 pct. for derefter at falde til 16 
pct. i 2005. Andre opgørelser har ligeledes vist, at antallet af  opholdstilladelser, som tildeles af  humanitæ-
re grunde, er væsentligt lavere i årene før end efter 2003, Udlændingestyrelsen (2003, 2009). 

Hvad karakteriserer så de enkelte flygtningegrupper? Det er der i tabel 8 set nærmere på mht. køn, alder, 
antallet af  børn og uddannelseslængde. Der tages her udgangspunkt i alle flygtninge (uanset alder), og 
beskrivelsen henfører til deres situation det første år, hvor de er i Danmark, efter at de har opnået asyl.   

Samlet set er 41 pct. af  flygtningene kvinder, mens majoriteten dermed er mænd. Det afspejler et van-
dringsmønster blandt flygtningene, hvor det ofte er yngre (enlige) mænd, som flygter, eller familier, som 
flygter samlet. Blandt familiesammenførte til flygtninge er der derimod en overvægt af  kvinder, jf. Schu-
ltz-Nielsen (2016). 

Blandt flygtningene er andelen af  kvinder højest (48-52 pct.) blandt B-status flygtninge og personer med 
ophold af  humanitære og andre grunde. I sidstnævnte gruppe indgå bl.a. enlige kvinder, som skønnes at 
være i en alvorlig nødsituation, hvis de tilbagesendes til hjemlandet. Andelen af  kvinder er derimod lavest 
(34-37 pct.) blandt konventions- og kvoteflygtninge.  

Tabel 8. Karakteristika ved flygtninge ankommet 2002-2005 fordelt på opholdsgrundlag,

  De- 
Facto

B– 
status

Konven-
tion Kvote Humani-

tære Andet I alt

Andel kvinder, pct. 39 48 34 37 52 48 41
Alder ved indvandring 27,3 23,1 25,7 25,3 27,7 24,5 25,8
Husstand med barn  
under 2 år, pct. 20 35 30 27 21 26 26

Antal børn i gennemsnit 1,2 1,5 1,3 1,4 1,8 1,6 1,4

Uddannelseslængde, år 11,7 10,5 12,0 10,7 10,8 11,4 11,4

Ukendt uddannelse 52 79 62 76 75 62 66
Antal 1.000 278 884 1.391 585 666 4.804

Kilde: Egne beregninger på baggrund af  registerdata fra Udlændingestyrelsen og Danmarks Statistik.

I gennemsnit er flygtningene næsten 26 år, når de får asyl. Heraf  er B-status-flygtninge og personer med 
andet ophold gennemgående yngre (23-25 år), mens de facto-flygtninge og personer med humanitært 
ophold (27-28 år) er ældre. Gennemsnittene kan dog dække over ganske store variationer indenfor grup-
perne, idet også flygtningebørn indgår i opgørelsen.
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Det er i gennemsnit 26 pct. af  flygtningene, som deler husstand med helt små børn under 2 år. Andelen 
er lavest (20-21 pct.) blandt de facto-flygtninge og personer med humanitært ophold og højest (35 pct.) 
blandt B-status flygtninge. I gennemsnit er der 1,4 børn (under 18 år) i husstandene. Andelen er lavest for 
de facto- og konventionsflygtninge og højest blandt familier med humanitært ophold. 

I opgørelsen i tabel 8 indgår også uddannelsesoplysninger, men her skal man være opmærksom på, at der 
generelt er ret sparsomme oplysninger i danske registre om uddannelse erhvervet i udlandet, og registre-
ringen stopper helt efter 2004, jf. Schultz-Nielsen (2016). Andelen med ukendt uddannelse er således 66 
pct. det første år, men falder dog noget i de efterfølgende år, hvor uddannelse erhvervet på danske uddan-
nelsesinstitutioner også registreres. Andelen med ukendt uddannelse er lavest blandt de facto-flygtninge, 
og det skyldes formentlig først og fremmest, at flere fra denne gruppe får asyl i Danmark, før registrerin-
gen stopper. Ser man på den gennemsnitlige uddannelseslængde blandt de flygtninge, hvor den er regi-
steret, ses den længste uddannelse blandt konventionsflygtninge (12,0 år) og den korteste for B-status og 
kvoteflygtninge, med øvrige grupper der imellem.

Hvor er flygtningene så typisk kommet fra? Det fremgår af  tabel 9, som netop angiver de fem største af-
sender lande, for hver flygtningetype. Blandt de facto-flygtninge i perioden er der især mange irakere, som 
dermed topper listen. Der er dog også en hel del afghanere og somaliere, mens gruppen af  iranere og 
russere (hvoraf  en del er tjetjenere) er væsentlig mindre, men altså trods alt store nok til at indgå i ´top 5´.    

Tabel 9. Hvor kommer flygtningene hyppigst fra?   

De - Facto B – Status Konvention Kvote Humanitære Andet

1. Irak Rusland Afghanistan Myanmar Afghanistan Bosnien- 
Hercegovina

2. Afghanistan Iran Iran Indonesien Serbien og 
Montenegro

Serbien og 
Montenegro

3. Somalia Irak Somalia Iran Irak Det tidl.  
Jugoslavien,  
i øvrigt

4. Iran Afghanistan Libanon Congo Det tidl.  
Jugoslavien,  
i øvrigt

Aserbajdsjan

5. Rusland Somalia Rusland Irak Bosnien- 
Hercegovina

Afghanistan

Kilde: Egne beregninger på baggrund af  registerdata fra Udlændingestyrelsen og Danmarks Statistik.

Derimod udgøres gruppen af  B-status flygtninge for ca. en tredjedels vedkommende af  netop russere 
(herunder tjetjenere), men også iranere, irakere, afghanere og somaliere er på listen over de hyppigste 
afsenderlande. Blandt konventionsflygtningene er der flest afghanere, og noget efter følger iranere, soma-
liere, libanesere (i praksis ofte statsløse palæstinensere) og russere. 
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De hyppigste afsenderlande blandt kvoteflygtningene er slet ikke at finde på ’top 5’ for andre flygtninge-
typer. Det drejer sig om Myanmar (også kendt som Burma) og Indonesien samt i øvrigt også Congo, som 
er 4. største afsenderland. Derimod er Iran og Irak, som følger som 3. og 5. største afsenderland også at 
finde blandt de andre flygtningetyper. 

Humanitært ophold er i perioden især tildelt til personer fra Afghanistan og det tidligere Jugoslavien samt 
Irak. Efter stramningerne af  asylreglerne i 2002 og ændrede forhold i hjemlandene er der færre fra disse 
lande, som kan få egentlig asyl, men en del får i stedet humanitært ophold, fx pga. alvorlige sygdomme. 
Også blandt gruppen med andet ophold er der især mange fra det tidligere Jugoslavien, mens Aserbajds-
jan og Afghanistan udgør væsentlig mindre grupper, som dog som vist indgår i ’top 5’.       

Beskæftigelsesudvikling for forskellige flygtningegrupper ankommet 2002-2005

Vi ved fra tidligere undersøgelser, at beskæftigelsesniveauet generelt er lavt for flygtninge, jf. Sletting 
(2015) og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (2016). En tidligere undersøgelse har dog peget 
på, at selvom beskæftigelsesniveauet generelt er lavt, så hører flygtningene, som ankom til Danmark i net-
op denne periode, faktisk til blandt dem, som kom bedst fra start på arbejdsmarkedet, jf. Schultz-Nielsen 
(2016). Der er imidlertid ikke skelnet mellem flygtninge med forskellige typer af  opholdstilladelser i de 
tidligere undersøgelser, så derfor ved vi ikke ret meget om variationen i beskæftigelsen indenfor gruppen 
af  flygtninge. 

Udviklingen i beskæftigelsen for flygtninge de første 10 år af  deres ophold i Danmark er vist i figur 5. 
Flygtningene, som alle ankom i perioden 1.7.2002 til 31.12.2005, er også her opdelt efter opholdsgrund-
lag. Som ventet er beskæftigelsesfrekvensen lav, men dog stigende med opholdstid. Figuren viser imidlertid 
også, at der er betydelige forskelle mellem beskæftigelsesniveauet for de enkelte grupper. 

Den laveste beskæftigelse findes blandt flygtninge med humanitære opholdstilladelser, hvor 29 pct. er i 
beskæftigelse det femte år efter ankomsten til Danmark. Det er ikke overraskende, idet humanitært op-
hold jo netop tildeles personer, som pga. sygdom og lignende står i en meget svær situation. Herefter 
følger først B-status flygtninge, hvor 41 pct. er i beskæftigelse, og dernæst følger de facto-flygtninge (48 
pct.), flygtninge med andet ophold (51 pct.), kvoteflygtninge (55 pct.) og konventionsflygtninge (57 pct.). 
Ser man på beskæftigelsesudviklingen over opholdstid, er rækkefølgen ikke helt den samme alle år, idet fx 
kvoteflygtningenes beskæftigelse ikke er specielt høj de første par år, men herefter ser ud til at stige mere 
end for gennemsnittet.  

De nævnte forskelle i beskæftigelsesniveauerne må primært ventes at kunne henføres til forskelle i karak-
teristika for flygtninge, som har forskelligt opholdsgrundlag. Som det fremgik af  tabel 7, er der imidlertid 
også nogle forskelle grupperne imellem, når det gælder, hvornår de er kommet til Danmark, og dermed 
også hvad den konjunkturmæssige situation har været på arbejdsmarkedet. 
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Figur 5. Beskæftigelsesfrekvens for 25-64-årige flygtninge fordelt efter opholdsgrundlag og opholdstid i 
Danmark, pct. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af  registerdata fra Udlændingestyrelsen og Danmarks Statistik.

For i så høj grad som muligt at tage højde for disse forskelle, er sandsynligheden for at være i beskæftigelse 
estimeret i tabel 10 under hensyn til en række forskelle mellem de enkelte flygtninge. I første regression 
kontrolleres der alene for forskelle i indvandringstidspunkt, opholdstid og den konjunkturmæssige situa-
tion (som her er målt ved den generelle ledighedsgrad i Danmark i året). Det er med andre ord forhold, 
som alene knytter sig til udefra kommende faktorer, og altså ikke skyldes karakteristika ved den enkelte 
flygtning eller flygtningegruppe. 

Estimaterne for disse kontrolvariable viser, som man også kunne se i figur 5, at beskæftigelsen stiger med 
opholdstid især i de første år. Ligeledes bekræfter regressionen, at flygtningenes beskæftigelsessandsynlig-
hed er lavere, når det generelle ledighedsniveau stiger, og at beskæftigelsen ser ud til at være lidt højere for 
de flygtninge, som ankom i 2003. 

Hovedinteressen i analysen samler sig imidlertid om estimaterne for flygtningenes opholdsgrundlag. Der 
tages her udgangspunkt i de facto-flygtninge, som de øvrige flygtningegrupper sammenlignes med. Ana-
lysen tyder på, at B-statusflygtninge generelt (gennemsnitlig over alle årene) har en 6 procentpoint lavere 
sandsynlighed for at være i beskæftigelse end de facto-flygtninge. Variansen er dog rimelig stor, så resulta-
tet er kun signifikant på 5-pct. niveauet. Konventionsflygtninge og kvoteflygtninge har derimod 5-6 pro-
centpoints større beskæftigelsessandsynlighed end de facto-flygtningene, mens forskellen til personer med 
andet ophold ikke er signifikant. Personer med humanitært ophold har derimod en beskæftigelsessandsyn-
lighed, som ligger hele 14 procentpoint under niveauet for de facto-flygtninge.
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Tabel 10. Beskæftigelsessandsynlighed blandt flygtninge ankommet til Danmark, 2. halvår 2002 til 2. 
halvår 2005, OLS-regression. 

(1) (2)
Beskæftigelse Beskæftigelse

De facto-flygtning - -
Flygtning med B-status -0,0629 ** (0,029) -0,0484 * (0,027)
Konventionsflygtning 0,0579 *** (0,018) 0,0485 *** (0,017)
Kvote flygtning 0,0530 *** (0,017) 0,0418 *** (0,016)
Humanitært ophold -0,1446 *** (0,023) -0,1125 *** (0,022)
Andet ophold 0,0318 (0,021) 0,0528 *** (0,020)
Indvandret 2. halvår 2002 - -
Indvandret 1. halvår 2003 0,0440 ** (0,018) 0,0454 *** (0,017)
Indvandret 2. halvår 2003 0,0333 * (0,018) 0,0362 ** (0,017)
Indvandret 1. halvår 2004 0,0309 (0,023) 0,0401 * (0,021)
Indvandret 2. halvår 2004 -0,0105 (0,022) -0,0081 (0,020)
Indvandret 1. halvår 2005 0,0253 (0,021) 0,0316 (0,019)
Indvandret 2. halvår 2005 0,0321 (0,023) 0,0336 (0,022)
Opholdstid 0,1212 *** (0,004) 0,1186 *** (0,005)
Opholdstid^2 -0,0080 *** (0,000) -0,0074 *** (0,000)
Ledighedsgrad, pct, -0,0471 *** (0,003) -0,0509 *** (0,003)
Alder 0,0165 *** (0,004)
Alder^2 -0,0003 *** (0,000)
Uddannelseslængde, år 0,0105 ** (0,005)
Uddannelseslængde^2, år -0,0003 (0,000)
Uddannelse ukendt 0,0416 (0,025)
Har børn under 2 år 0,0159 (0,011)
Antal børn -0,0020 (0,005)
Kvinde -0,0882 *** (0,015)
Kvinde* har børn under 2 år -0,1021 *** (0,016)
Kvinde * antal børn -0,0273 *** (0,007)
Konstant 0,1884 *** (0,025) 0,0528 (0,090)

Observationer 30.796 30.796
R2 0,09 0,15

Note: Robuste standardfejl korrigeret for klynger på individniveau er vist i parentes.
*p<0,10, **p<0,05, ***p<0,01.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af  registerdata fra Udlændingestyrelsen og Danmarks Statistik.

Disse estimater afspejler naturligvis det indtryk, som også fremgik af  figur 5, hvor jo netop personer med 
humanitært ophold havde en lavere beskæftigelsesfrekvens. Særligt overraskende er det selvfølgelig heller 
ikke, at det især er flygtninge fra denne gruppe, som har en lav beskæftigelse i betragtning af, at bl.a. svær 
sygdom kan udløse den humanitære opholdstilladelse. Derimod er det måske mere overraskende, at kvo-
teflygtningene, som modsat de facto-flygtninge og konventionsflygtninge ikke har fundet til Danmark af  
egen drift, faktisk klarer sig bedre end de facto-flygtninge.  
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En umiddelbar forklaring på, hvorfor kvoteflygtninge er blandt de, som klarer sig bedst beskæftigelses-
mæssigt, kunne være, at netop denne gruppe i en lang årrække er blevet udvalgt blandt FN’s flygtninge 
med henblik på deres ’beskæftigelsespotentiale’. Imidlertid træder disse regler først i kraft 1.7 2005, og en 
robusthedsanalyse viser, at gentager man ovenstående analyse uden flygtninge ankommet efter 1.7. 2005, 
så opnår man et tilsvarende mønster, derfor kan forskellen altså ikke tilskrives denne udvælgelsesmekanis-
me.

Af  tabel 9 fremgik det imidlertid, at de to største nationaliteter blandt kvoteflygtningene var fra Myanmar 
og Indonesien. Det er samtidig to grupper, som stort set ikke optræder i de andre flygtningegrupper. Kvo-
teflygtningenes bedre beskæftigelse ser imidlertid i høj grad ud til at skyldes dem, for udelader man dem 
af  analysen, er der ikke længere forskel i beskæftigelsessandsynligheden for kvoteflygtninge og de facto 
flygtninge. 

I tabel 10’s anden kolonne er samme analyse vist med lidt flere kontrolvariable, som også inkluderer per-
sonlige karakteristika, som derved kan være med til at forklare, hvorfor nogle flygtningegrupper klarer 
sig bedre end andre. Tager man fx højde for, at der er flere kvinder i gruppen af  B-status flygtninge end 
blandt de facto-flygtninge, forklarer det en del af  forskellen i beskæftigelsessandsynligheden mellem de to 
grupper, men gennemgående er påvirkningerne på opholdsgrundlagsvariablene ret små. Idet det dog kan 
bemærkes, at estimatet for ’andet ophold’ nu bliver signifikant, mens estimatet for ’B-status’, som forklaret 
ovenfor bliver mindre signifikant.   

6. Konklusion

I undersøgelsens første del belyses flygtningestrømmen til Danmark og resten af  Europa i perioden fra 
1999 og frem til 2015. I analysens andel del fokuseres på stramningen af  asylpolitikken i 2002 og de mu-
lige afledte beskæftigelseseffekter.  

Udviklingen i antallet af  asylansøgere i Europa viser, at det årlige antal steg fra 330.000 i 1999 til 370.000 
i 2002, hvorefter antallet faldt til under 200.000 i 2006. Derefter var niveauet stort set uændret frem til 
2009, hvor antallet steg til 230.000. Også i de efterfølgende år er der sket en stigning, men det er først i 
2013, at antallet af  asylansøgere til EU når 400.000, og dermed overgår niveauet fra 2002. I 2014 steg 
antallet af  flygtninge yderligere til næsten 600.000, kun for at blive (mere end) fordoblet til 1.300.000 i 
2015. En ganske dramatisk udvikling, som også er blevet omtalt som ”flygtningekrisen”. 

Asylansøgerne i Europa er i vidt omfang kommet fra Asien, herunder en række lande i Mellemøsten som 
Irak, Afghanistan og Syrien. Asylansøgere fra dette kontinent udgør samlet op mod halvdelen (48 pct.) af  
asylansøgerne i perioden. En fjerdedel (26 pct.) er kommet fra Afrika, mens ca. hver femte (21 pct.) har 
oprindelse i et europæisk land og kun 9 pct. stammer fra den øvrige verden. 

Asylansøgerne har i vidt omfang søgt mod Nordeuropa, ca. 60 pct. af  alle asylansøgere er kommet til de 
nordlige EU-lande. Også målt pr. 1000 indbyggere modtager de nordeuropæiske lande klart flest i hele 
perioden, idet antallet svinger mellem 0,5 og 1,5 i årene frem til 2013, hvorefter det stiger til 1,7 i 2014 
og 3,8 i 2015. De sydeuropæiske EU-lande modtager til sammenligning mellem 0,3 og 0,5 asylansøger pr. 
1000 indbygger stigende til 1,2 i 2015. De nye EU-lande har gennemgående modtaget det laveste antal 
asylansøgere per indbygger frem til 2014, nemlig mellem 0,1-0,4. Herefter stiger antallet til 2,0 i 2015 og 
overhaler dermed for første gang niveauet i Sydeuropa. 
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Der er imidlertid betydelige forskelle i antallet af  asylansøgere imellem de nordeuropæiske lande. Dan-
mark og Sverige modtager i årene fra 1999 til 2001 nogenlunde lige mange – stigende fra 1,0 til 2,4. 
Herefter falder andelen i Danmark til et niveau under 1, mens antallet for Sverige i de følgende år ligger 
mellem 2 og 4. Frem til 2013 modtager Danmark nogenlunde lige så mange flygtninge pr. indbygger som 
Tyskland. Herefter stiger antallet mere i Tyskland, og antallet når i 2015 op på 5,5, mens Danmark sam-
me år modtager 3,6. Det er dog intet imod Sverige, som når hele 15,9 i 2015, og dermed er det europæi-
ske land, som modtager langt flest asylansøgere pr. indbygger.

I undersøgelsen er det også analyseret, hvilke forhold som er med til at forklare flygtningestrømmene til 
de europæiske lande. Analysen viser, at forhold som lav levestandard, manglende civile rettigheder og 
politisk terror i afsenderlandet er afgørende for, at man flygter, ligesom chancen for at flygte til et EU/
EØS-land, alt andet lige er større, hvis man selv kommer fra Europa. Analysen peger samtidig på, at det 
generelt er de lande med højt velstandsniveau, lavere social ulighed og lavere arbejdsløshed, som modta-
ger flest asylansøgere. Men at stramninger i asylpolitikken for et modtagerland fører til færre asylansøgere, 
mens en stramning i de øvrige EU/EØS lande har den modsatte effekt. 

Stramingen af  den danske asylpolitik i 2002 er emnet for publikationens sidste del. Denne analyse viser, 
at der sker en markant nedgang i andelen af  de facto- flygtninge i perioden fra 38 pct. i 2. halvår af  2002 
til 4 pct. i 2005. Det er en nedgang, som kun delvist opvejes af  tilgangen af  de nye B-status flygtninge, 
som udgør 3 pct. af  flygtningene i 2003, men stiger til 14 pct. i 2005. Også andelen med humanitært 
ophold stiger ganske kraftigt fra 2 pct. i andet halvår af  2002 til 26 pct. i 2004 for dog at falde til 16 pct. 
i 2005. Derudover er det især kvoteflygtninge, som udgør en stigende andel fra 23 pct. i andet halvår af  
2002 til 46 pct. i 2005. Hvilket også er et udtryk for, at det samlede antal af  flygtninge falder i perioden, 
idet netop kvoteflygtningene udgør et ret stabilt antal over tid.

Ser man på, hvordan det efterfølgende er gået med flygtningenes beskæftigelse, så ser især konventions- 
og kvoteflygtninge ud til at klares sig bedre (+5 procentpoint) end de facto-flygtninge. Omvendt ser be-
skæftigelsen for B-status flygtninge ud til at være lidt lavere (-6 procentpoint), mens beskæftigelsessandsyn-
ligheden er lavest (-14 procentpoint) for personer med humanitært ophold. 

Holder man kvoteflygtningene ude af  billedet et øjeblik, så sker der i perioden et skift væk fra konven-
tions- og de facto-flygtninge, som gennemgående klarede sig lidt bedre på arbejdsmarkedet, over mod 
B-status flygtninge og humanitært ophold, hvor især sidst nævnte gruppe har væsentlig lavere beskæftigel-
se. Det kunne tyde på, at der med de strammede regler i 2002 ikke kun fulgte et mindre antal flygtninge 
i de efterfølgende år, men også en gruppe flygtninge for hvem arbejdsmarkedsintegrationen var vanske-
ligere. Det indtryk modereres delvist af  kvoteflygtningene, som (især hvis de har oprindelse i Myanmar 
og Indonesien) klarer sig rimeligt godt på arbejdsmarkedet, og som pga. faldet i øvrige flygtningegrupper 
udgør en stigende andel af  flygtningene i perioden 2002-2005. 
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Appendiks. Afsender- og modtagerlande

Tabel A1. Afsenderlande

Afghanistan

Albanien

Algeriet

Angola

Armenien 

Aserbajdsjan

Bangladesh

Bosnien-Hercegovina

Bulgarien

Burkina Faso

Burundi

Cameroun

Chad

Colombia

Comorerne 

Congo

Congo, Den Demokratiske  
Republik

Cuba

Egypten

Elfenbenskysten

Eritrea

Etiopien 

Gambia

Georgien

Ghana

Guinea

Guinea-Bissau

Haiti

Hviderusland

Indien

Irak

Iran 

Kasakhstan

Kenya

Kina

Kosovo

Kirgisistan

Libanon

Liberia

Libyen

Mali

Makedonien 

Marokko

Mauretanien

Moldova

Mongoliet

Montenegro

Myanmar

Nepal

Nigeria

Pakistan

Palæstina 

Polen

Rumænien

Rusland

Rwanda

Senegal

Serbien

Serbien og Montenegro

Sierra Leone

Slovakiet

Somalia

Sri Lanka

Statsløse

Sudan 

Syrien

Tjekkiet

Togo

Tunesien

Tyrkiet

Uganda

Ukendt

Ukraine

Usbekistan

Vietnam

Yemen

Zimbabwe
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Tabel A2. Modtagerlande

Belgien

Bulgarien

Cypern

Danmark

Estland

Finland

Frankrig

Grækenland

Irland

Island

Italien

Kroatien

Letland

Litauen

Luxembourg

Malta

Nederlandene

Norge

Polen

Portugal

Rumænien

Schweiz

Slovakiet

Slovenien

Spanien

Storbritannien 

Sverige

Tjekkiet

Tyskland

Ungarn

Østrig
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