
 

 

 
 

 

 

 

Parallelsamfund i Danmark 
 

Parallelsamfund er i Redegørelse om parallelsamfund defineret som et samfund, der er 

fysisk eller mentalt isoleret og følger egne normer og regler, uden nogen nævneværdig 

kontakt til det danske samfund og uden ønske om at blive en del af det danske samfund. 

Det er aspekter, som er meget vanskelige at afdække med stor præcision. Derfor er det 

heller ikke muligt at komme med et sikkert bud på, hvor mange personer med ikke-vestlig 

baggrund, der reelt lever i parallelsamfund. 

På baggrund af registerdata er det imidlertid muligt at opstille forskellige indikatorer for 

personer med ikke-vestlig oprindelse, der lever relativt isoleret fra det omgivende sam-

fund. Der er 76.400 personer med ikke-vestlig oprindelse, der har indikationer på at leve i 

parallelsamfund.  

En stor koncentration af personer med ikke vestlig oprindelse i bestemt boligområder er 

sandsynligvis med til at forstærke eksistensen af parallelsamfund. Særligt i boligområ-

derne på ghettolisten har en stor andel af beboere med ikke-vestlig oprindelse. Blandt 

personer med ikke-vestlig oprindelse, som bor i et af de hårde ghettoområder, skønnes 

knap 60 pct. at have indikationer på at leve i parallelsamfund, mens det gælder for 18 pct. 

af alle med ikke-vestlig oprindelse, jf. figur 1. 

Se kapitel 2 i Redegørelse om parallelsamfund 2019 for mere om udviklingen i parallel-

samfund i Danmark. 

 
Figur 1  

I hårde ghettoområder lever en markant større andel med ikke-vestlig baggrund i parallelsamfund 

 

 Anm.: Personer med ikke-vestlig oprindelse, der er i risiko for at leve i parallelsamfund, er indkredset på baggrund af otte statistiske 

indikatorer, som søger at indkredse personer, som lever relativt isoleret fra det omgivende samfund. Indikatorerne er udvalgt, 

fordi de på forskellig vis udtrykker nogle af kendetegn ved personer, som lever i parallelsamfund, jf. kapitel 2 i Redegørelse 

om parallelsamfund 2019. Et ghettoområde er fra 2018 defineret ved at være en fysisk sammenhængende almen boligafde-

ling med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct. og 

som opfylder yderligere to ud af fire øvrige kriterier, jf. kapitel 4 i Redegørelse om parallelsamfund 2019. De 16 hårde ghetto-

områder fremgår af regeringens udspil ”Et Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030”. 

Kilde: Egne beregninger på lovmodellens datagrundlag. 
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