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Forord	
	

Dette projekt er et semesterprojekt udarbejdet på Roskilde Universitet. Det er et 4. 
semesterprojekt tilknyttet faget plan, by og proces. 	
Vision med dette projekt er at undersøge og analysere mulighederne og konsekvenserne af 
parallelsamfundspakken for planlægningsprocesserne i de udsatte boligområder. 	

	

Projektet er udarbejdet med bidrag fra boligselskabet KAB og Høje-Taastrup Kommune. 
Boligselskabet KAB ejer og administrerer boligerne i Taastrupgaard og bidraget med et 
interview med proceskonsulent Dea Maria Petersen og projektleder Claus Bjørton. Høje-
Taastrup Kommune har bidraget med et interview med Udviklingskonsulenterne Nabil 
Zacharias Ben Chaabane og Philip Arnhild. Høje-Taastrup Kommune har lavet lokalplaner, 
helhedsplaner og udviklingsplaner for de udsatte boligområder i Høje-Taastrup heriblandt 
Taastrupgaard. Derudover er projektet udarbejdet med kyndig vejledning fra Kristian Nagel 
Delica. 	

	

Tak til alle der har bidraget til udarbejdelsen af dette projekt. 	
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Abstract 
 
This project aims to examine the effects and implications on the planning process by the 
danish government’s Parallel Society Package better known as the Ghetto Package. To 
examine this subject we use Taastrupgaard, a housing project in the municipality of Høje-
Taastrup classified as a ghetto by the danish government, as a case study.	

	

Through interviews with the Task Force for Vulnerable Neighborhoods in the Høje-Taastrup 
Municipality and with the housing association KAB we gather knowledge and insider-
perspective about the planning process and how this process has changed from before the 
Parallel Society Package.	
This report will also analyse the meanings and consequences for the planning institutions 
as well as the residents in Taastrupgaard.	

	

To achieve this we draw upon Loïc Wacquant’s theoretical views on the advanced 
marginality and territorial stigmatization as well as John Andersen’s theory on 
Empowerment planning. These theoretical views, we use to compare and enlight the analysis 
and how the Parallel Society Package affects the planning process, residents and the 
municipality.	

	

In this project we conclude that the Parallel Society Package has affected the planning 
process of Taastrupgaard as there has been a change from a bottom-up to a top-down 
empowerment perspective.	
Furthermore we conclude that the residents has been disempowered by not having influence 
on the development of Taastrupgaard after the Parallel Society Package. Because of this, 
they have lost faith and engagement in the development of the area.	
We can also conclude that the governmental initiatives has strained the relationship 
between the Høje-Taastrup municipality and KAB.	
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Læsevejledning 
I dette afsnit præsenteres projektopbygning og indhold. Projektet er bygget op omkring 
Taastrupgaard som case. 	

	

Efter denne læsevejledning, vil der foreligge en begrebsafklaring, som er en oversigt og 
forklaring af en lang række af de begreber der anvendes i projektet. 	

	

Efter begrebsafklaringen vil der foreligge et indledningsafsnit hvor projektets temaer og 
problemstillinger præsenteres. I dette afsnit beskrives også motivationen for projektet. 
Afsnittet afrundes med en problemformulering og arbejdsspørgsmål, som vil blive besvaret 
gennem resten af projektet, samt en afgrænsning af projektets problemstillinger. 	

	

Dernæst præsenteres Taastrupgaard som case og hvordan området er relevant og 
interessant til undersøgelse af projektets problemstillinger. 	

	

Herefter introduceres et metodeafsnit, som indeholder en beskrivelse af den valgte metode 
til empiriindsamling, samt hvilke overvejelser vi har gjort os omkring valget af den. Metoden 
danner grundlaget for de interviews der er blevet udført i forbindelse med projektet og 
indsamlingen af empiri til besvarelse af projektets problemstillinger. 	

	

Efter metodeafsnittet, foreligger der et afsnit med beskrivelse af de teoretiske tilgange der 
er brugt i projektet og en begrundelse for valget af disse. Teorien anvendes blandt andet i 
forbindelse med analysen af de udførte interviews og projektets problemstillinger. 	

	

Analyseafsnittet er opdelt i tre dele. Den første del er en analyse af parallelsamfundspakkens 
påvirkning på planlægningsprocessen i Taastrupgaard. Den anden del af analysen 
omhandler hvilke perspektiver der er på parallelsamfundspakken ud fra de forskellige 
involverede parters synspunkter. Den sidste del af analysen er en overordnet vurdering af 
betydningen og konsekvenserne af parallelsamfundspakken. I denne del af analysen 
inddrages punkter fra de øvrige dele af analysen, dette betyder at der her analyseres videre 
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på punkter fra de øvrige analyser, der relaterer sig til betydningen og konsekvenserne af 
parallelsamfundspakken. Afsnittet rundes af med en samlet konklusion af alle analyserne. 	

	

Det efterfølgende afsnit er en diskussion. Dette afsnit indeholder en diskussion af temaerne 
i analysen. Ydermere indeholder afsnittet en diskussion af hele projektet og 
projektprocessen. 	

	

Hele projektet afrundes med en konklusion og perspektivering. Perspektiveringen 
omhandler hvordan andre udsatte boligområder arbejder med parallelsamfundspakken. Til 
dette anvendes tre eksempler fra Danmark, som er Gellerupparken, 	
Vollsmose og Aalborg Øst. Derudover vil der også være et internationalt eksempel, som er 
Barrio 31 i Buenos Aires. 	

	

Bilagene indeholder transskriberinger af interviewene med boligselskabet KAB og Høje-
Taastrup Kommune. Herudover er der vedlagt den interviewguide, der har lagt grundlaget 
for interviewene. 	
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Begrebsafklaring 
 
	

Avanceret marginalitet 	
Den avancerede marginalitet opstår som et resultat af Loïc Wacquants forskning af udsatte 
boligområder i USA og Frankrig og dækker over en stigende ulighed mellem beboere i disse 
områder og omverdenen. Denne stigende ulighed skyldes at de udsatte boligområder ikke 
får samme andel af økonomisk vækst som omverdenen gør (Wacquant, 2007). 	

	

Bottom-up	
Bottom-up i en planlægningskontekst er planlægningsprocesser, der er styrede nedefra 
gennem borgerinddragelse og forbindelser fra et lokale område til et netværk af institutioner 
på højere politisk niveau uden for lokalområdet (Andersen, 2007, p: 53).  	

	

Helhedsplan 	
En helhedsplan indeholder elementer fra kommuneplaner og sektorplaner. Denne type plan 
benyttes når det handler om planlægning uden for de traditionelle sektorer (Post, 2018, p: 
175). 	

	

Parallelsamfund og Parallelsamfundspakken	
Den danske regering definerer et parallelsamfund som værende en fysisk og socialt isoleret 
befolkningsgruppe, oftest bestående af ikke-vestlige indvandrere og flygtninge (Regeringen, 
2018). 	
I forlængelse af denne definition har regeringen vedtaget parallelsamfundspakken som er 
en lovpakke, der skal sikre at de enkelte kommuner arbejder med de udsatte boligområder, 
så de ikke længere kan defineres som udsatte boligområder (Berth, Andersen & Thomsen, 
2019, pp: 12-13).	

	

Stigmatisering og Territorial Stigmatiseringen 	
Stigmatisering er ifølge Erving Goffman en social proces, hvor nogle menneskers identitet 
kategoriseres og bedømmes af omgivelserne og samfundet på en ødelæggende måde 
(Goffman, 2009, p: 20). 	
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Territorial Stigmatisering er en udvidelse til begrebet stigmatisering, som omhandler 
stedlige områder der overses og dømmes som værende kilde til negative dilemmaer (Delica 
& Hansen, 2014, p: 11).	

	

Top-down 	
Top-down i en planlægningskontekst er en planlægningsproces, der er styret ovenfra af 
politikere og fageksperter (Fainstein & Defilippis, 2016, p: 7). Mængden af 
borgerinddragelse er derfor mindre end bottom-up planlægning.	

	

Udsatte boligområder 	
Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen definerer et udsat boligområde som værende et område der 
opfylder mindst to af regerings ghettokriterier (Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, 2019). 	

	

Udviklingsplaner 	
En udviklingsplan er en plan der skal indleveres til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest 
1. juni 2019. Planen fungerer som en sikkerhed for at de enkelte kommuner når 
regeringens mål for parallelsamfund, inden 2030 (Berth, Andersen & Thomsen, 2019, pp: 
12-13).	
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1 
Indledning 

 
I Danmark bor hver 5. dansker i en almen bolig. De almene boliger er spredt ud over hele 
landet og forbindes som regel ikke med utryghed eller social ulighed. Der er i nogle 
boligområder dog opstået en høj koncentration af beboere som har sociale udfordringer 
eksempelvis kriminalitet og arbejdsløshed. Det er disse boligområder, der betegnes som 
udsatte boligområder i Danmark (Bech-Danielsen & Stender, 2017. p: 7).	
I den vestlige verden, også i Danmark, ligger de fleste udsatte boligområder i udkanten af de 
større byer og det er som regel større boligområder, der er bygget i efterkrigstiden, under 
danmarkshistoriens største byggeboom (Bech-Danielsen & Stender, 2017, p: 7). Der var stor 
glæde i hele den vestlige verden over resultaterne af byggeboomet og for familierne der 
flyttede ind i de nyopførte boliger, var det en stor forbedring af deres livskvalitet (Bech-
Danielsen & Stender, 2017, p: 7). Boligområderne blev forbundet med kvaliteter såsom 
landskabelige omgivelser, moderne boligbyggeri, trafiksikre uderum og fred og ro. Alligevel 
opstod der en række problemer, som forekom i forbindelse med en ændring i de 
samfundsmæssige normer og i de kulturelle værdier i det omgivende samfund (Bech-
Danielsen & Stender, 2017, p: 7). Nogle af disse problemer vil blive beskrevet nedenfor. 	

	

I rapporten Et Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030 henviser regeringen 
til en rapport fra Økonomi- og indenrigsministeriet, omkring at der antages at 28.000 
indvandrere lever i parallelsamfund i Danmark (Regeringen, 2018, p: 7).	

	

I rapporten påstår Økonomi- og indenrigsministeriet, at beboerne i parallelsamfundene har 
valgt at bosætte sig sammen, for at isolere sig og dyrke normer og værdier, som ikke stemmer 
overens med det danske samfunds normer og værdier og for at være tættere på familie og 
venner. På baggrund af dette postulat, mener økonomiministeriet at beboerne i disse 
boligområder bliver mindre integrerede i det danske samfund, udelukkende fordi de bor et 
parallelsamfund (Politiken.dk, 2018).  	

	



Eksamensgruppe: S1925157747  Forår 2019 
Plan, By, Proces  

 11 

Rapporten viser at beboerne i nogle udvalgte ”ghettoområder”, afviger fra 
landsgennemsnittet på nogle forskellige områder, eksempelvis beskæftigelse, uddannelse og 
indkomst (Politiken.dk, 2018).	
Økonomi- og indenrigsministeriet mener at dette er årsagen til at der opstår 
parallelsamfund. Men adjunkt professor Hans Skifter Andersen fra Aalborg Universitet, 
mener at Økonomi- og indenrigsministeriet har vendt årsagssammenhængen på hovedet. 
Det er nemlig ikke fordi beboerne i de udsatte boligområder er blevet arbejdsløse af at bo i 
disse områder, men de bor derimod i boligområderne, fordi de er arbejdsløse (Politiken.dk, 
2018).	
Forskning viser at hovedårsagen til at der er kommet mange områder med mange 
indvandrere i Danmark, er opstået på grund af danskernes adfærd. Danskere der selv kan 
vælge hvor de gerne vil bo, fravælger bevidst de udsatte boligområder. Dette giver mulighed 
for at de svageste indvandrere kan bosætte sig i nogle rimelige boliger, i de udsatte områder 
(Politiken.dk, 2018).	

	

I boligområderne kan der være op til 70 udenlandske nationaliteter. Der er altså ikke tale 
om steder, hvor deres normer og værdier er de samme, eller hvor den sociale 
sammenhængskraft er lav. Der er tale om områder, som er præget af stor ustabilitet, i det at 
mange af beboerne i boligområderne, ikke bor i områderne i mere end 10 år (Politiken.dk, 
2018).	
Europæisk forskning har vist, at mennesker ikke bliver mere arbejdsløs af at bo i et 
boligområde med mange indvandrere og arbejdsløse. En undersøgelse fra Aarhus 
Universitet, viser faktisk at det er omvendt. Her viste undersøgelsen at udviklingen i 
beskæftigelse var mest positiv for anbragte indvandrere i områder hvor der bor mange 
indvandrere, frem for andre anbragte i andre boligområder (Politiken.dk, 2018).	
Idet at der er for få der er beskæftigede, er der en relativ lav gennemsnitsindkomst i mange 
af de udsatte boligområder. Hvis boligområderne blev rykket et andet sted hen på 
landkortet, ville mange af disse boligområder ikke længere være betegnet som ”ghettoer” i 
regeringens forståelse af begrebet (BL, 2018, p: 9).	

	

Regeringen ser nedrivning af boliger i de udsatte boligområder, som en løsning på 
”ghettoproblemet” (Berth, Andersen & Thomsen, 2019, p: 12). Men nedrivning af boliger 
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fører til at der mange steder skal bygges nye boliger, til de samme beboere (BL, 2018, p: 7). 
Adjunkt professor Hans Skifter Andersen fra Aalborg Universitet siger til Berlingske.dk.	

	

”Man kan ændre udviklingen i en kortere periode med fysiske ombygninger, men der 
dukker hurtigt nye problemer op i andre byområder, hvor dem med færrest penge har 

mulighed for at bosætte sig. Ved at genhuse folk, løser man ikke problemerne, man flytter 
dem kun” (Berlingske.dk, 2018a)	

	

Som citatet beskriver skal flere beboere genhuses i forbindelse med nedrivning af boliger i 
de udsatte områder, og her vil flere af naboområderne være sårbare og er i risikozonen for 
at blive til ”ghettoer” eller ”hårde ghettoer”. Dermed er der risiko for at der opstår flere 
udsatte boligområder, frem for at der bliver færre, hvilket jo netop er målet med den nye 
parallelsamfund pakke “Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030” (BL, 
2018, p: 10).	
Det er det som dette projekt har fokus på. Hvad den nye parallelsamfundspakke har betydet 
for planlægningen af et af de områder der er registreret som en “hård ghetto”. Dette 
boligområde er Taastrupgaard, som ligger i Høje-Taastrup Kommune. Projektet vil belyse 
hvad parallelsamfundspakken har betydet for både Høje-Taastrup Kommune, for 
boligselskabet KAB’s  planlægning af Taastrupgaard og for beboerne. 	
Dette vil blive beskrevet yderligere i den følgende projektrapport.  
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1.1 Motivation  
I dag fylder snakken om udsatte boligområder, ghettoer og utrygge rum meget i den 
offentlige debat og i politik. Efter regeringen vedtog parallelsamfundspakken i efteråret 
2018, går konversationen højere end nogensinde. Ordene ghetto og parallelsamfund er 
nogle af de ord som regeringen benytter når de taler om udsatte boligområder. Regeringen 
ønsker sågar at kriminalitet i visse kriminalitetsplagede områder skal straffes hårdere end i 
resten af Danmark (Altinget.dk). 	

	

Projektgruppens motivation bunder ud i en særlig interesse i disse udsatte boligområder og 
hvordan planlægningsprocesserne i Høje-Taastrup Kommune og boligselskabet KAB bliver 
påvirket af regeringens parallelsamfundspakke. 	
Som følge af parallelsamfundspakken skal andelen af almene familieboliger i Taastrupgaard 
reduceres til 40% og projektgruppen ser en mulighed for at undersøge 
planlægningsprocesserne i planlægningsinstanserne. Boligområdet Taastrupgaard er oplagt 
at bruge som case, da det er nærliggende og da det er udpeget af den danske regering som et 
“hårdt ghettoområde” på regeringens såkaldte ghettoliste.	

	

Projektet er også motiveret af en undren omkring formålet med parallelsamfundspakken og 
dens følger. Projektgruppen er motiveret af at øge vores erfaringer indenfor udfordringer i 
planlægningsprocesser og områdefornyelser. Dette ønsker vi at opnå, gennem interviews 
med boligselskabet KAB og Høje-Taastrup Kommune. 	

	

En af de interessante faktorer ved projektrapportens problemstilling er at Høje-Taastrup 
Kommune, som mange andre kommuner, har fået drejet armen om på ryggen af den danske 
regering og bliver tvunget til at planlægge nedrivninger af boliger i sin egen kommune. Hvis 
kommunerne ikke vil eller formår at overholde parallelsamfundspakkens deadlines, kan 
staten overtage administrationen af det pågældende udsatte boligområde. Det betyder at 
regeringen tvinger kommunerne til at planlægge ud fra regeringens overordnet principper 
frem for kommunernes egne.	
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1.2 Problemfelt 
I det danske mediebillede er der i øjeblikket stor opmærksomhed på de udviklingsplaner, 
som kommunerne skal udvikle i forbindelse med parallelsamfundspakkens vedtagelse i 
november 2018, med virkning fra 1. december 2018. Et af de tiltag der er stor fokus på for 
tiden, er nedrivningen af boliger i udsatte boligområder. På Danmarks Radios hjemmeside 
findes der interaktive kort over antallet af boliger der skal rives ned i de forskellige 
boligområder, og disse kort opdateres løbende i takt med at kommunerne godkender og 
vedtager deres planer for udmøntningen af parallelsamfundspakken. Ifølge DR.dk er 
parallelsamfundspakken kontroversiel fordi boligselskaberne, som administrerer de udsatte 
boligområder, er frustreret over at være tvunget til at rive en stor del af deres boliger ned. 
Der er ikke et specifikt krav om at rive boliger ned, men ikke alle boligområder har mulighed 
for ommærkning eller nybygning så de på den måde kan ændre andelen af familieboliger. 
Det er også en kontroversiel lovgivning fordi nedrivning og nybygning af private boliger i de 
pågældende områder begrænser beboernes muligheder for at finde steder at bo (DR.dk, 
2019a). 	
I den modsatte lejr finder vi Københavns overborgmester, Frank Jensen, som i en 
kommentar i Berlingske skriver at parallelsamfundspakken giver kommunen en “historisk 
chance” for at løfte de udsatte boligområder (Berlingske.dk, 2019a). Ligeledes har den 
socialdemokratiske borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard, taget lovkravene fra 
parallelsamfundspakken til sig og taler om nedrivninger i Bispehaven som et værktøj til at 
ændre beboersammenhængen (DR.dk, 2019b). Både den Aarhusianske og Københavnske 
borgmester bebuder at de nybyggede private boliger skal hjælpe med at løfte områderne. 	

	

Som det fremgår af den danske mediescene, er der flere ting på spil for flere forskellige 
aktører. Boligselskaberne vil gerne bevare deres boligområder. Kommunerne ser 
nedrivninger som et værktøj til at ændre tidligere tiders fejl, alt imens at beboerne ingen 
stemme har. Beboerne i de udsatte boligområder risikerer at blive genhuset og dermed få 
revet hverdagen op ved roden. Dette projekt tager udgangspunkt i det udsatte boligområde, 
Taastrupgaard. Her er der allerede blevet genhuset 188 familier, mens at der i alt skal 
genhuses 266 familier. Før parallelsamfundspakken blev vedtaget i november 2018 havde 
Høje-Taastrup Kommune og boligselskabet KAB udviklet helhedsplaner for Taastrupgaard, 
hvor beboerne havde indvilget i at nedrive 188 boliger. Parallelsamfundspakkens vedtagelse 
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gør at Høje-Taastrup Kommune og det administrerende boligselskab KAB skal fortælle 
beboerne at der nu bliver revet endnu flere boliger ned. Det medfører frustrerede beboere:	

	

“Det var et stort projekt, da vi blev enige om at rive de andre blokke ned. Skal vi nu til at 
gentage det hele, spurgte en tydeligt frustreret mand fra salen.” (SN.dk, 2019). 	

	

Det er tydeligt at beboerne har mindst lige så meget på spil som alle andre, fordi de nu igen 
skal bekymre sig om hvorvidt de bliver genhuset. Beboerne i Taastrupgaard var bestemt ikke 
tilfredse med igen at skulle forholde sig til udviklingsplanerne, trods at de denne gang ikke 
have indflydelse, men blot måtte lytte med, på det informationsmøde der blev afholdt den 
30. april 2019. 	

	

Parallelsamfundspakken er baseret på kriterier for hvornår et udsat boligområde betegnes 
som en ghetto og hvornår et udsat boligområde betegnes som en hård ghetto og indeholder 
redskaber til at arbejde for at fjerne det, den danske regering kalder parallelsamfund (Berth, 
Andersen & Thomsen, 2019, pp: 12-13). Kriterierne er beskrevet i nedenstående figur: 	

	

 
 

Figur 1: Ghettokriterierne (Berth, Andersen & Thomsen, 2019, pp: 12-13) 
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Parallelsamfundspakken indeholder krav om udarbejdelse af udviklingsplaner for hårde 
ghettoområder. Målet med udviklingsplanerne er at nedbringe mængden af almene 
familieboliger til 40% i de hårde ghettoområder (Berth, Andersen & Thomsen, 2019, pp: 12-
13). Det er den enkelte kommunes ansvar, i sammenspil med de berørte boligselskaber, at 
udarbejde udviklingsplanerne uanset hvilke visioner og planer der allerede eksisterer for de 
pågældende områder. Udviklingsplanerne skal indsendes til Trafik-, bygge- og 
boligstyrelsen senest 1. juni 2019. Denne stramme deadline kan medføre store 
problematikker og udfordringer for både kommuner og boligselskaber, eftersom det kan 
medføre risiko for at de gennemtænkte visioner og planer erstattes med forhastede planer, 
hvor nemme og hurtige løsninger prioriteres over længeresigtede mere holdbare løsninger 
(Berth, Andersen & Thomsen, 2019, p: 12). Hvis ikke udviklingsplanerne er klar og er blevet 
godkendt af byrådet og ministeriet inden den 1. juni 2019, eller at kommunerne ikke har 
kunnet blive enige om hvordan der ønskes at udvikle de udsatte boligområder i den 
pågældende kommune, vil staten overtage administrationen og udviklingen af 
udviklingsplanerne (Berth, Andersen & Thomsen, 2019, pp: 14-15). Hvis der sker en 
administrationsovertagelse, vil kommune og boligselskab ingen indflydelse have på 
udviklingsplanerne. 	
Den nationale dagsorden er altså at få løftet de udsatte boligområder ud af ghettolisten og 
sørge for at beboersammensætningen forandres. Regeringen mener at der er opstået 
parallelsamfund med beboer med ikke-vestlig baggrund og formålet med 
parallelsamfundspakken er at accelerere udviklingsprocessen for de udsatte boligområder 
og nedbryde og forebygge parallelsamfund og ghetto i Danmark (Regeringen, 2018, p: 7). 	

Som tidligere nævnt, er parallelsamfundspakken baseret på ghettokriterierne, på trods af at 
der ifølge eksperter er nogle store ulemper ved at bruge ghettobegrebet om de udsatte 
boligområder. I kronikken Ordet ghetto bliver brugt som selvstændigt argument for 
voldsomme indgreb kritiserer Mikkel Thelle, lektor og leder af Dansk Center for Byhistorie, 
regeringen og deres ghettoplaner for udelukkende at have negative konsekvenser for 
udviklingen af de udsatte boligområder (Thelle, 2019). Dette leder videre til Loïc Wacquant 
og hans sociologiske teori om avancerede marginalitet og territorielle stigmatisering, et 
begreb som han har udviklet med inspiration i Erving Goffmans stigmatiseringsteori.  
Wacquant, der er fransk sociolog og lærling af den mere kendte sociolog Pierre Bourdieu, 
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udtrykker at der kan være konsekvenser ved at bruge ghettobegrebet om steder, der per 
definition ikke er ghettoer i virkeligheden. 	

I teksten Ghetto udtrykker Wacquant, at begrebet er blevet anvendt af socialvidenskaben 
som et beskrivende og stigmatiserende værktøj uden tilhørende analytiske koncepter 
(Wacquant, 2015, p: 121). Det betyder at ghettobegrebet bliver brugt deskriptivt og medfører 
stigmatisering af specifikke områder. Denne stigmatisering er det han karakteriserer som 
territorial stigmatisering og kan have negative konsekvenser. Brugen af ghettobegrebet kan 
medføre at bestemte sociale grupper isolerer sig fra resten af samfundet. Dette er ifølge 
Wacquant ikke udelukkende negativt. Wacquant mener at begrebet kan give mulighed for 
at identificere og skelne forskellige typer af udsatte boligområder fra hinanden, hvilket kan 
gøre det nemmere at målrette planlægningen til de respektive typer (Wacquant, 2015, p: 
123). 	

 
 
1.2.1 Problemformulering 
Hvilke perspektiver har Regeringen, Høje-Taastrup Kommune, KAB og 
beboerne på parallelsamfundspakken og hvilke muligheder og konsekvenser 
har den haft for de involverede parter og planlægningsprocessen? 

 
1.2.2 Arbejdsspørgsmål 
 
Hvilken metodisk tilgang er relevant for empiriindsamlingen og hvordan vil 
denne indsamling foregå?	
Dette spørgsmål besvares ud fra metodeafsnittet hvor der redegøres for de kvalitative 
forskningsinterviews med Høje-Taastrup Kommune og boligselskabet KAB samt metodens 
relevans. I metodeafsnittet redegøres der for udformningen af spørgerammerne til Høje-
Taastrup Kommune og boligselskabet KAB og til sidst samles op på udbyttet og hvordan 
kvaliteten af interviewene kunne være blevet forbedret. 	
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Hvordan kan den avancerede marginalitet og territorial stigmatisering, samt 
empowerment benyttes til analyse af betydning og konsekvens af 
parallelsamfundspakken?	
Dette spørgsmål besvares i teoriafsnittet, hvor der redegøres for Loïc Wacquants 
bysociologiske teori om den avancerede marginalitet og teoriens relevans i en dansk 
kontekst. Ydermere sammenlignes parallelsamfundspakken med Wacquants tanker om den 
neoliberale stat. 	
Tilmed redegøres der for John Andersens teori om empowerment og hvordan det kan bruges 
i projektundersøgelsen. 	

	

Hvordan ser planlægningsprocessen for Taastrupgaard ud, både før og efter 
parallelsamfundspakken vedtagelse?	
Dette spørgsmål besvares ved at analysere planlægningsprocessen for Taastrupgaard 
gennem interview af både Høje-Taastrup Kommune og KAB. I dette analyseafsnit inddrages 
Wacquants territorielle stigmatisering samt empowermentteorien for at sætte analysen i et 
teoretisk perspektiv.  	

	

Hvilke dagsordener, visioner og tanker har regeringen, Høje-Taastrup 
Kommune, KAB og beboere på parallelsamfundspakken og på planlægningen 
af Taastrupgaard?	
For at besvare dette spørgsmål analyseres regeringens dagsorden med 
parallelsamfundspakken og denne holdes op imod Loïc Wacquants teori. Yderligere 
besvares spørgsmålet ved at analysere KAB og Høje-Taastrup Kommunes interview og deres 
holdninger og synspunkter. Til sidst analyseres beboernes perspektiv gennem de to 
interviews med KAB og Høje-Taastrup Kommune. 	

	

Hvilke muligheder og konsekvenser har parallelsamfundspakken for beboere, 
Høje-Taastrup Kommune og KAB? 
Dette spørgsmål besvares også ved at analysere interviewene med KAB og Høje-Taastrup 
Kommune og ved at inddrage Loïc Wacquant og empowermentteorien.  	

	

Hvilke muligheder og begrænsninger indebærer parallelsamfundspakken og 
hvordan kunne projektundersøgelsen være mere omfattende og præcis? 	
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Dette spørgsmål undersøges i diskussionsafsnittet, hvor konsekvenser og effekter af 
parallelsamfundspakken diskuteres og vurderes. 	

	

Hvilke muligheder og begrænsninger indebærer parallelsamfundspakken? 
Dette spørgsmål besvares i diskussionsafsnittet ved at diskutere parallelsamfundspakkens 
udgangspunkt og initiativer, samt hvor realistiske de er. 	

	

Hvordan kunne projektundersøgelsen være mere præcis og omfattende? 
For at besvare dette spørgsmål i diskussionsafsnittet diskuteres hvad der ville have forbedret 
projektundersøgelsen og hvem der ville have gjort projektet mere præcist og omfattende. 	
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1.3 Afgrænsning 
Da projektet tager udgangspunkt i et casestudie, er empiriindsamlingen afgrænset til det 
hårde ghettoområde, Taastrupgaard. Høje-Taastrup Kommune vil være formidler for 
information og empiri omkring udviklingsprocessen og planlægningsprocessen. Dertil er 
der også skabt en dialog mellem os og boligselskabet KAB, som administerer Taastrupgaard, 
for yderligere empiriindsamling. 	

	

Overvejelsen om inddragelse og kontakt til de lokale beboere eller beboerrepræsentanter er 
også blevet diskuteret. Der opstod dog flere betænkninger der resulterede en en beslutning 
om at fravælge beboer i Taastrupgaard som informanter som en del af empiriindsamlingen.	
Fravalget af borgerinddragelse i projektet skyldes en dialog med boligselskabet KAB, som 
administrerer boligområdet. Da områdeplanerne for Taastrupgaard, som følge af 
parallelsamfundspakken, endnu ikke er færdigudviklet og vedtaget, er beboerne endnu ikke 
informeret om de endelige renoveringer og genhusninger. KAB frarådede os at kontakte 
beboerne, før slutningen af maj, for at undgå misinformation og en frygt for, at vores viden 
og interesse i området skal skabe uro og bekymring.	

	

Det faktum at beboerne endnu ikke er blevet informeret om de forestående 
renoveringsplaner, er et tegn på at planlægningen af Taastrupgaard foregår langt væk fra 
beboerne. Projektet er derfor afgrænset til at inddrage Høje-Taastrup Kommune og 
boligselskabet KAB, som er en del af planlægningsprocessen. Igennem disse interviews vil 
vi kunne analysere beboernes perspektiv. 	
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2 
Casebeskrivelse af Taastrupgaard 

 	
Taastrupgaard blev bygget i 1972 og består af mere end 917 boliger (BL, 2018, p: 23).	
Taastrupgaard ligger på den Københavnske Vestegn i Høje-Taastrup Kommune. 
Boligområdet består af lange boligblokke, der er placeret op af flere store veje. Rundt om 
boligblokkene er der anlagt flere grønne friarealer, legepladser m.m. (BL, 2018, p: 22).	

	

 
 

Figur 2: Satellitfoto af Taastrupgaard (Google Maps). 

 

	

På billedet ovenfor ses boligområdet Taastrupgaard. Boligområdet er placeret op af store 
veje og industri, heriblandt DSB’s værksted til deres toge nederst på billedet. Dermed er 
Taastrupgaard indelukket har bygninger og industri. Høje-Taastrup station er ikke at se på 
billedet, men ligger ca. 2 km fra stationen og for at komme dertil på cykel eller gåben, skal 
beboerne følge vejen/stien, der går langs Gadehavegård. 	
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I 1947 blev fingerplanen præsenteret af Egnsplankontoret. Fingerplanen var en plan for 
hvordan de ønskede at udvikle hovedstadsområdet. Her var det planen at der skulle bygges 
i “fingrene”, hvor der blev bygget omkring s-togsforbindelserne, så beboerne havde 
mulighed for at komme til og fra det centrale København. Imellem “fingrene” skulle der være 
grønne områder, så beboerne kunne komme tættere på naturen (Taastrupgaard - stemmer 
fra ‘Gården’, 2017). De større almene boligområder i Danmark blev bygget i forbindelse med 
stigende velstand og udviklingen af vores velfærdssamfund. Der var efter krigen 
boligmangel og denne skulle afskaffes. Derfor blev det udviklet en metode til 
masseproduktion af velfungerende boliger, som den brede befolkning havde råd til at 
bosætte sig i. Metoden til at masseproducere boligblokke, kom fra inspiration af 
samlebånds-masseproduktion af biler. I 1960’erne og 1970’erne opstod en tilsvarende 
metode til bygning af boligblokke. Boligblokkene blev opført på lige strækninger langs 
kranspor, hvor præfabrikerede betonelementer, gjorde det traditionelle håndværk 
overflødigt og førte til Danmarkshistoriens største byggeboom, hvor der blev bygget over 
800.000 boliger, hvoraf omkring 200.000 af boligerne var almene boliger (Bech-Danielsen 
& Stender, 2017, p: 7).	
I København var der også et stort behov for nye boliger, da der flyttede flere mennesker fra 
provinsen og ville have del af den velstand der var begyndt at udvikle sig (Taastrupgaard - 
stemmer fra ‘Gården’, 2017). 	
Derfor begyndte de at bygge flere boligområder rundt om København, heriblandt 
Taastrupgaard. Taastrupgaard var indflytningsklart i 1972 (Taastrupgaard - stemmer fra 
‘Gården’, 2017). I 1975 kom der et stort indryk af  53 vietnamesiske bådflygtninge som blev 
indlogeret i Taastrupgaard. Her havde Flygtningehjælpen lejet 17 boliger, hvor én bolig 
skulle bruges som kontor, én bolig til et ægtepar som tog sig af flygtningene og de resterende 
15 boliger, skulle flygtningene bo i, i hvert fald midlertidigt. Herudover kom der nogle få 
gæstearbejdere fra Tyrkiet, Pakistan og Jugoslavien, som også bosatte sig i Taastrupgaard. 
De resterende beboere var primært fra middelklassen (Taastrupgaard - stemmer fra 
‘Gården’, 2017).   Dengang var der for mange ledige boliger i Taastrupgaard og dette måtte 
beboerne i Taastrupgaard betale for, gennem deres husleje. I dag er boligområdet 
eftertragtet og der op til ét års ventetid på at få en lejlighed i Taastrupgaard (Taastrupgaard 
- stemmer fra ‘Gården’, 2017). Medierne har ofte omtalt boligområdet negativt, hvilket har 
givet samfundet en opfattelse af et område der er præget af blandt andet kriminalitet og 
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utryghed. Men beboerne i Taastrupgaard har en helt anden opfattelse af boligområdet og er 
glade for at bo der (Taastrupgaard - stemmer fra ‘Gården’, 2017).  	

	

Taastrupgaard er blevet renoveret gennem flere omgange. Flere af friarealerne er blevet 
omlagt, badeværelser er blevet renoveret og parkeringskældre er blevet nedlagt og lavet om 
til boliger og erhverv (BL, 2018, p: 22). 	

	

I 2016, inden parallelsamfundspakken trådte i kraft, var der allerede planer om at 
Taastrupgaard skulle udvikles og fornyes. Der var blandt andet blevet vedtaget, at 188 
almene familieboliger skulle rives ned, facaderne på de tilbageværende blokke skulle 
renoveres og udearealerne skulle udvikles. 	
Helhedsplanen var gældende for 2016-2020, og det var noget som beboerne i Taastrupgaard 
havde stemt ja til og beboerne var selv med til at udvikle idéer til hvad der kunne gøres ved 
området. Beboerne mente selv, at området ville have godt af nytænkning, da området, trods 
et godt fællesskab, var for indspist (Tv2 Lorry, 2019). 	
Ikke alle planerne der blev vedtaget, er blevet annulleret, som følge af 
parallelsamfundspakken. Børne- og kulturhuset var noget som også var en del af  2016-2020 
helhedsplanen og det er stadig planen at der skal opføres et børne- og kulturhus i 
Taastrupgaard. Det skal blandt andet indeholde en skole, SFO og en daginstitution, hvor 
børn og unge skal have mulighed for at lege, bygge, idéudvikle og give mulighed for at bruge 
deres nysgerrighed og skabertrang (Licitationen, 2018). Børne- og kulturhuset skal også 
huse kommunens musik-, drama- og billedskole (KAB, 2019). 	

	

Taastrupgaard er som tidligere nævnt, et af de boligområder der er berørt af 
parallelsamfundspakken og idet at Taastrupgaard har været på ghettolisten siden 2010 og 
at boligområdet dermed har været på ghettolisten i mere end 4 år, betegnes boligområdet 
som en “hård ghetto” (BL, 2018, p: 22). 	
Grunden til at Taastrupgaard er registreret som ghetto, er fordi boligområdet har mere end 
1.000 beboere, nærmere bestemt bor der 2.448 mennesker i Taastrupgaard, hvor andelen 
af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande udgør mere end 50%. Her udgør de 
64,4%, hvilket svarer til 1.576 beboere med ikke-vestlig baggrund i Taastrupgaard (Tv2 
Lorry, 2019). Derudover opfylder Taastrupgaard 2 ud af de 4 kriterier, der er findes til at 
bestemme om et alment boligområde kan betegnes som en ghetto. Taastrupgaard slår ud på 



Eksamensgruppe: S1925157747  Forår 2019 
Plan, By, Proces  

 24 

kriteriet om at gennemsnitsindkomsten er for lav i forhold til resten af regionens. Her er 
kriteriet at gennemsnitsindkomsten skal være højere end 55% af gennemsnitsindkomst i 
regionen og i Taastrupgaard er den på 53%. Hvis Taastrupgaard blev flyttet uden for 
hovedstadsregionen og til en anden vilkårlig region, ville Taastrupgaard ikke længere være 
en ghetto (BL, 2018, p: 22). Taastrupgaard slår også ud på kriteriet om at der ikke må være 
mere end 60% med en grundskoleuddannelse som højest gennemførte uddannelse i et udsat 
boligområde, her ligger Taastrupgaard på 83,5% med kun en grundskoleuddannelse (Tv2 
Lorry,  2019). 	

	

På baggrund af den nye parallelsamfundspakke og registreringen på ghettolisten, skal 
andelen af familieboliger reduceres til 40% og derfor har boligselskabet KAB og Høje-
Taastrup Kommune i samarbejde skullet udarbejde en ny udviklingsplan for boligområdet 
Taastrupgaard (KAB, 2019). 	

	

Planen indeholder fysiske helhedsplaner og boligsociale tiltag, der skal  være med til at sørge 
for at boligområdet ikke længere er registreret som en ghetto, i år 2030.  Taastrupgaard har 
i alt 917 almene familieboliger, disse vil efter den nye udviklingsplan, blive reduceret til 574 
almene familieboliger. En af måderne antallet af almene familieboliger skal nedbringes, er 
ved nedrivning af 266 boliger fremfor de kun 188 almene familieboliger, der var planer om 
at rive ned i 2016-2020 helhedsplanen. Herudover ønskes det at ommærke 20 boliger til 
ungdomsboliger, 40 boliger skal ommærkes til seniorboliger og til slut skal der nedlægges 
17 boliger, da de i stedet skal lægges sammen til større boliger (KAB, 2019). I forbindelse 
med nedrivningen og ommærkningen af boliger, skal flere familier fra Taastrupgaard 
genhuses andre steder i Høje-Taastrup Kommune, hvilket er en udfordring, da de 
tilstødende boligafdelinger til Taastrupgaard også er registreret på ghettolisten eller anses 
for at være udsatte (BL, 2018, p: 23). 188 af familierne er allerede blevet genhuset, men der 
er stadig flere, som skal genhuses i forbindelse med udviklingen af Taastrupgaard, i det at 
der nu er flere boliger end der tidligere var planlagt, der skal nedrives, ombygges og 
ommærkes (Bilag 1, 06:12).	
Herudover er det blevet muligt at medregne naboområdet, Selsmosen, i det endelige areal 
af Taastrupgaard (KAB, 2019). Her er der planer om at opføre 250-300 private boliger (BL, 
2018, p: 24). Planen omfatter også bedre parkeringsforhold i form af parkeringsdæk, mere 
grønt, lys og luft i boligområdet (BL, 2018, pp: 22-23). 	
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Helhedsplanen indbefatter også nogle boligsociale tiltag. De boligsociale indsatser 
indeholder en sundhedsindsats som er målrettet til ensomme, psykisk sårbare og skrøbelige 
ældre, herudover en kriminalpræventiv indsats, som har fokus på blandt andet SSP, som 
står for skole, sociale myndigheder og politi (BL, 2018, p: 23). SSP har til formål at forebygge 
kriminalitet blandt børn og unge (Det Kriminalpræventive Råd). Der vil også være en 
uddannelsesindsats, som skal være med til at sikre, at de unge kommer videre i uddannelse, 
når de er færdige med grundskolen. Helhedsplanen omfatter også en indsats i forbindelse 
med forebyggelse og forældreansvar, som har fokus på unge nybagte familie og styrkelse af 
mødrene og herudover økonomisk rådgivning, så familierne kan få endnu bedre styr på 
deres økonomi (BL, 2018, p: 23). Der vil også være indsatser målrettet til familierne med 
små børn, her vil der være fremskudt sundhedspleje og mulighed for mødregrupper og en 
forening for fædrene (BL, 2018, p: 23). 	
Til Taastrupgaards børn og unge er der mulighed for lommepengejob og vejledning. For de 
unge i udskolingen er der uddannelsesvejledning og erhvervsmentor forløb og for de voksne 
en fremskudt beskæftigelsesindsats (BL, 2018, p: 23). 	
I forbindelse med nedrivningen og renoveringen af boliger, er der planer om at der skal 
indarbejdes uddannelses- og lærepladsmuligheder for nogle af de beboere der mangler job 
og uddannelse, der kan være med til at reducere antallet af beboere med kun en 
grundskoleuddannelse (BL, 2018, p: 23). 	

	

Sidst men ikke mindst er der i forbindelse med helhedsplanen også udviklet en 
byudviklingsplan som er udarbejdet i et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune og 
Realdania. Byudviklingsplanen indeholder blandt andet det førnævnte børne- og kulturhus, 
planer om at skabe en bedre infrastruktur med en ny vejforbindelse ind i boligområdet, for 
at skabe bedre forbindelser til den omkringliggende by, eksempelvis ved at skabe et 
bylivsstrøg fra bebyggelsen og hen til Taastrup Hovedgade (KAB, 2019). Børne- og 
kulturhuset kommer til at ligge midt i Taastrupgaard, hvilket skal gøre området mere 
overskueligt (KAB, 2019). Planen er at udvikle nogle mindre kvarterer og byrum og dette er 
blandt andet noget af det renoveringen af facaderne skal være med til at sikre, ved at bryde 
den nuværende ensformighed og i stedet skabe nogle kendetegn ved de forskellige kvarterer 
og byrum. Der vil derudover blive skabt plads til erhverv i området (KAB, 2019). 	
I boligområdet vil der også blevet etableret ny belysning og dørtelefoner, for at øge 
beboernes tryghed (BL, 2018, p: 23)	
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Den nye udviklingsplan har til formål, udover at reducere antallet af familieboliger, at skabe 
en større sammenhæng til den omkringliggende by og skabe en mere varieret 
beboersammensætning og gøre området mere tiltrækkende for beboere og brugere (BL, 
2018, p: 23).	
Indtil videre er der, som tidligere nævnt, begyndt en genhusning af nogle af familierne i 
Taastrupgaard. Når udviklingsplanen er blevet godkendt af byrådet og ministeriet, vil den 
blive omsat til en eller flere helhedsplaner og herefter kan udviklingen af Taastrupgaard 
begynde (KAB, 2019). 	

	

Afsnittet har givet et billede af den historiske udvikling der har været i forbindelse med de 
udsatte boligområder, herunder hvordan de er opstået og hvorfor. Derudover har afsnittet 
belyst hvilke problematikker der ifølge ghettokriterierne er i Taastrupgaard og hvilke fysiske 
og sociale tiltag Høje-Taastrup Kommune og Boligselskabet KAB, har valgt at tage, for at 
udbedre de problematikker der er i boligområdet. 	

	

Nedenstående afsnit er en gennemgang af metoden der er blevet brugt i projektet, til at 
samle empiri til en efterfølgende analyse. Metodeafsnittet indeholder en gennemgang af 
kvalitativ metode, hvor der i projektet er blevet benyttet semistruktureret interview, til 
empiriindsamling. Metodeafsnittet indeholder også interviewstruktur, interviewguide, 
interviewanalyse og interview kvalitet og validitet.  	
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3 
Metode 

 
Dette afsnit indeholder en redegørelse for metoden der er blevet brugt til empiriindsamling 
i dette projekt, kvalitativ metode. Derudover indeholder afsnittet interviewguides, samt 
overvejelserne herom. Afsnittet beskriver hvordan vi har forberedt os til at udføre de to 
interviews der er blevet udført, hvordan vi udførte dem og hvordan empirien efterfølgende 
er blevet bearbejdet. Til slut opsamles resultatet af de to interviews.	
Interviewene er opbygget efter interviewteori fra Colin Robsons Real World Research 
(Robson, 2011), InterView en introduktion til det kvalitative forskningsinterview skrevet 
af Steinar Kvale (Kvale, 1997), Bruce Bergs Qualitative Research Methods (Berg, 2009) 
samt Steinar Kvales og Svend Brinkmanns Interview - Introduktion til et håndværk (Kvale 
& Brinkmann, 2009). 

	

3.1 Kvalitative og kvantitative metoder	
Den kvalitative metode, som benyttes i dette projekt, er kendetegnet ved lidt eller ingen 
numerisk data, der kan ligge til grundlag for en analytisk statistik. Det kvalitative interview 
benyttes når empirien skal byde på en bestemt kontekst, med de involverede parters 
perspektiver på det pågældende projekt (Robson, 2011, p: 19). Den kvalitative metode 
dækker over mange forskellige metoder eksempelvis deltagerobservation eller 
fokusgruppeinterviews (Robson, 2011, p: 19). I projektet er det dog det semistrukturerede 
interview, der ligger til grundlag for empiriindsamlingen.	
Den kvalitative metodetilgang er valgt eftersom der i dette projekt arbejdes med 
betydningen og konsekvenserne af parallelsamfundspakken i forhold til Taastrupgaard som 
en bestemt kontekst. Derudover er denne metodetilgang valgt, da undersøgelsen finder sted 
både i form af en felttur til Taastrupgaard, samt et interview med boligselskabet KAB i et 
lokale i deres bygning og et interview med Høje-Taastrup Kommune i et lokale på rådhuset 
i Høje-Taastrup, da det i projektet er blevet vurderet at den mere personlige og dybdegående 
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empiriindsamling, bedre kan besvare projektets problemstillinger, end en kvantitativ 
metode ville kunne.	
Udover den kvalitative metodetilgang kunne det have været en fordel at benytte den 
kvantitative metodetilgang til indsamling af empiri i forbindelse med beboernes 
synspunkter på parallelsamfundspakken, nedrivningerne i Taastrupgaard og genhusningen. 
Den kvantitative metodetilgang dækker blandt andet over laboratorieundersøgelser, der kan 
give numerisk data. Men det kan også være spørgeskemaer, som eksempelvis kan bruges til 
at lave statistikker (Robson, 2011, pp: 18-19). Det kunne i projektet også have været en fordel 
at udforme et spørgeskema til beboerne i Taastrupgaard og naboerne dertil, som kunne 
belyse deres syn og opfattelse af hvad parallelsamfundspakken har af betydning for dem. 
Dette har vi dog valgt ikke at gøre, da boligselskabet KAB ikke synes det var en god idé, da 
det kunne skabe utryghed blandt beboerne, da der ikke ligger nogle faste planer for 
genhusningen endnu. Boligselskabet KAB mener at det vil kunne skabe unødvendig uro og 
utryghed, hvis beboerne blev udspurgt til eksempelvis nedrivningen af de mange boliger og 
genhusningen af de der bor i boliger der skal rives ned. Dette har vi valgt at lytte til og af den 
grund vil kvantitativ metode ikke indgå i projektet.  

	

3.2 Forskningsinterview 
Formålet med forskningsinterviewene er at indsamle empiri til analyse af hvilke 
konsekvenser parallelsamfundspakken har for planlægning i Taastrupgaard, herunder også 
hvordan parallelsamfundspakken har præget samarbejde mellem boligselskabet KAB og 
Høje-Taastrup Kommune. 

	

3.2.1 Interview med KAB 
Projektgruppen har ved hjælp af kontakter i Høje-Taastrup Kommune, taget kontakt til 
KAB, Københavns almindelige boligselskab. Interviewdeltagerne var proceskonsulent Dea 
Maria Petersen og kundechef samt projektleder Claus Bjørton. Interviewet havde en 
varighed på 38 minutter og blev afholdt den 6. maj 2019. Københavns Almindelige 
Boligselskab KAB, blev oprettet i København i 1920 i forbindelse med boligmanglen. 
Boligselskabet arbejder med boligudvikling, og bygger, administrerer og udlejer almene 
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boliger samt kommunale boliger. KAB er Danmarks største almene boligadministration med 
flere end 60.000 lejemål (KAB - Københavns Almindelige Boligselskab).	
Boligselskabet KAB er interessante at interviewe i forhold til dette projekt, da det er dem der 
sidder med en del af planlægningen af Taastrupgaard. De sidder i forhandlinger med 
kommunen om hvad der skal ske i Taastrupgaard og hvordan planlægningen skal foregå. 
Derudover holder de informationsmøder med beboerne og har tættere kontakt med 
beboerne end Høje-Taastrup Kommune har, af den grund ved boligselskabet KAB mere om 
hvordan beboerne har det med parallelsamfundspakken og den nye udvikling af 
Taastrupgaard. Det er også KAB, der står for genhusningen af de beboere hvis hjem skal 
rives ned, ommærkes, renoveres m.m. 	
Boligselskabet KAB kan give os et organisatorisk perspektiv på planlægningen af 
Taastrupgaard og Dea Maria Petersen og Claus Bjørton er nogle af de eneste der har kendt 
til planerne, indtil den 30. april 2019, hvor planerne blev fremlagt for beboerne på et 
informationsmøde (Bilag 1, 20:42). I resten af boligselskabet har ca. 10 mand, vidst hvad 
konsekvenserne af parallelsamfundspakken bliver, indtil der blev udsendt en 
pressemeddelelse den 2. maj (Bilag 1, 02:43). Det er derfor interessant at snakke med netop 
Dea Maria Petersen og Claus Bjørton, da de er nogle af de få der har kendt til planerne og 
konsekvenserne af forhandlingerne (Bilag 1, 02:24). Derudover kan de give os deres 
perspektiv på hele situationen om parallelsamfundspakken, hvad den betyder for dem og for 
udviklingen af Taastrupgaard og de kan belyse hvad beboerne har givet udtryk for, i 
forbindelse med dette. Boligselskabet KAB ser ikke Taastrupgaard som et problem, i det at 
de ikke har de sociale udgifter, der er i forbindelse med Taastrupgaard. De problemer har 
Høje-Taastrup Kommune og derfor ser de boligområdet som et større problem (Bilag 1, 
8:57-9:48). 	

	

3.2.2 Interview med Høje-Taastrup Kommune 
Efter en felttur i Høje-Taastrup er der blevet skabt kontakt til Høje-Taastrup Kommune, 
hvor der blev arrangeret et interview, der varede 55 minutter. Interviewet blev udført den 8. 
maj 2019. Interviewpersonerne er Nabil Zacharias Ben Chaabane, som primært arbejder 
med det udsatte boligområde Gadehavegård og Philip Arnhild, der primært arbejder med 
Taastrupgaard. 	
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Høje-Taastrup Kommune kan give os et indblik i det politiske perspektiv af planlægningen 
af Taastrupgaard og i nogle af de politiske tiltag som de skal tage hensyn til og som de skal 
have med i deres forhandlinger med boligselskabet KAB. 	
Derudover har Høje-Taastrup Kommune også siddet med planlægningen af Taastrupgaard, 
men har haft nogle andre interesser for området, end boligselskabet KAB, da de også har en 
interesse i sammensmeltningen af Taastrupgaard og den omkringliggende by. 	

	

3.3 Interviewstruktur	
Alle interviews gennemføres med samme interviewstruktur og opbygning. 	
Interviewstrukturen i disse interviews vil være med det Steinar Kvale betegner som 
halvstrukturerede livsverdensinterview også kaldet et semistruktureret interview (Kvale, 
1997).  	
Vi har valgt at benytte os af det semistrukturerede interview til empiriindsamling, da det 
giver større frihed til intervieweren og er mindre formelt end det strukturerede interview 
som i højere grad har form som en spørgeskemaundersøgelse (Berg, 2009, p: 105, 
Figure.4.1.). 	
I det semistrukturerede forskningsinterview er der fokus på bestemte temaer, hvilket gør at 
interviewet ikke bliver struktureret på en stram facon og ej heller bliver ukontrolleret (Kvale, 
1997, p: 44). 	
Interviewet vil indeholde spørgsmål om planlægningsprocesserne, 
parallelsamfundspakken, området Taastrupgaard og samarbejdet mellem Høje-Taastrup 
Kommune og boligselskabet KAB. 	
Der er altså et klart formål med interviewet, men interviewdeltagerne skal stadig have 
mulighed for at kunne bevæge sig væk fra det egentlige spørgsmål og intervieweren skal ikke 
indtage en rolle som ordstyrer, men nærmere indgå i en samtale, ud fra de stillede 
spørgsmål. 	
Et af de karakteristika som Bruce Berg oplister omkring det semistrukturerede interview, er 
friheden til at tilføje hvad han kalder for “probing questions” (Berg, 2009, p: 115). Disse 
spørgsmål kan være opfølgende spørgsmål som: “hvad mener du med dette?”, “kan du 
uddybe dette?” og “hvordan?” (Berg, 2009, p: 115). Denne type opfølgende eller uddybende 
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spørgsmål, er en essentiel og vigtig del af det semistrukturerede forskningsinterview for at 
opnå den optimale empiri til projektundersøgelsen (Berg, 2009, p: 115). 	
Dette fungerede godt under interviewene. Interviewdeltagerne svarede grundigt på 
spørgsmålene og tilføjede også gerne lidt ekstra til, som de fandt relevant i forhold til 
spørgsmålet og projektet. Interviewene virkede afslappede og lagde op til, at der godt kunne 
være lidt samtale om og uddybelse af spørgsmålene, interviewer og deltagere imellem. 	
En semistrukturerede tilgang til forskningsinterviewet tillader interviewer at gå i dybden 
med særligt interessante svar fra interviewpersonen og således minimerer vi risikoen for at 
glippe værdifuld empirisk viden (Kvale, 1997, p: 129). Valget af det semistrukturerede 
interview indebærer at der forud for interviews produceres og udarbejdes en interviewguide 
med spørgsmål. Interviewguiden er et redskab interviewer kan anvende som guide for 
interviewet og som struktur, dog uden at være en kronologisk tidsramme for hver enkelt 
spørgsmål. Interviewer har dermed en frihed til at afvige fra denne guide (Berg, 2009, p: 
107). 	

	

3.4 Interviewguide	
Interviewguiden til interviewene er inddelt i temaer efter de tidligere nævnte emner der 
spørges ind til. Hele interviewguiden med alle spørgsmålene kan ses i bilag 3. 	
Interviewtemaerne blev sendt til interviewpersonerne, nogle dage inden interviewet, så de 
havde mulighed for at forberede sig inden interviewet. 	
Før der blev spurgt ind til temaerne blev informanterne bedt om at beskrive deres 
arbejdsopgaver og relation til Taastrupgaard. Dette fungerede som en introduktion til hele 
interviewet. Dette er valgt fordi det gav mulighed for at informanterne kunne præsentere sig 
selv og deres arbejdsopgaver. Derudover gav det mulighed for at informanterne kunne tale 
sig ind på emnet så det endte ud i nogle mere dybdegående svar under resten af interviewet. 
Herefter blev der spurgt ind til temaerne.  	
Det første tema er historien om Taastrupgaard. Her blev der spurgt ind til udviklingen af 
Taastrupgaard samt de muligheder og udfordringer der er forbundet med området. Dette 
gjorde vi for at opnå en baggrundsforståelse for området samt for at forstå informanternes 
forhold til Taastrupgaard. 	
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Det næste tema er planlægningsprocessen. Her blev der spurgt ind til hvordan 
planlægningsprocessen rent praktisk fungerer. Dette valgte vi at gøre for at opnå indsigt i 
hvordan der arbejdes med planlægning af udsatte boligområder og særligt i Taastrupgaard.	
I forlængelse af temaet med planlægningsprocessen, er der et tema omhandlende 
parallelsamfundspakken. Her spurgte vi blandt andet ind til hvilken betydning og hvilke 
konsekvenser og effekter parallelsamfundspakken har for planlægningen. Dette gjorde vi for 
at få belyst hvilke ændringer i planlægningen parallelsamfundspakken har medført. 	
Udover disse temaer er der også et tema om samarbejdet mellem Høje-Taastrup Kommune 
og boligselskabet KAB. Her spurgte vi blandt andet ind til om samarbejdet mellem Høje-
Taastrup Kommune og boligselskabet KAB har ændret sig efter parallelsamfundspakken og 
i så fald hvordan. Dette valgte vi at gøre for at opnå en forståelse for om og hvordan 
parallelsamfundspakken har betydning for samarbejdet i forbindelse med planlægningen. 	
Interviewene blev afsluttet med at der blev spurgt om informanterne havde informationer 
eller emner, som de fandt relevante i forbindelse med projektet, men som ikke var blevet 
belyst gennem spørgsmålene. Dette skulle fungere som sikkerhed for at vi har fået alle 
relevante informationer med. 	

	

3.5 Interviewanalyse	
For at kunne analysere de udførte interviews er det essentielt at de bliver registreret og 
oversat fra tale til tekst. Derfor optog vi interviewene gennem en lydoptagelse på en 
mobiltelefon. Dette gjorde vi da lyden er god og tydelig og fordi det nemt ville kunne 
videresendes og konverteres. Vi benyttede os af to mobiltelefoner til at lydoptage, for at sikre 
registreringen af de to interviews og således mindske risikoen for menneskelige fejl, der kan 
betyde tab af interview og vigtig empiri. Ved at bruge lydoptagelse af interviewene, havde vi 
mulighed for at koncentrere os om interviewpersonerne og medfører højere 
interviewkvalitet (Kvale, 1997, p: 161).	
Valget af lydoptager indebærer også et fravalg af videooptager. Dette begrundes med at vi 
ikke anser interviewet hovedemner som sensitive og opsigtsvækkende. Visualitet af 
interviewpersonen er derfor ikke nødvendig, da ansigtsudtryk og fysisk gestikuleren ikke har 
relevans for projektundersøgelsen. 	
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En anden begrundelse for valg af lydoptagelse er at det gør transskriptionen af interviews 
nemmere fordi det giver mulighed for at optagelserne kan genhøres. Når der skal oversættes 
fra det talte sprog til det skriftlige sprog er der en række overvejelser som skal gøres som 
påvirker transskriptionerne og deraf analysens validitet og reliabilitet. Dette berører blandt 
andet hvem og hvor mange personer der skal bidrage til transskriberingen, samt hvordan 
der transskriberes. 	
For at vi kan sikre et respektabelt niveau af transskriptionsreliabilitet, og dermed høj 
kvalitet, skal der etableres et reglement for de gruppemedlemmer der transskriberer 
interviewdata. Transskriptionen vil ikke inddrage emotionelle udtryk som “suk”, dybe 
vejrtrækninger, og “øh” samt “hmm”, da undersøgelsen ikke har emotionel relevans eller 
forskningsområde. Dette er med til at forbedre den intersubjektive reliabilitet, der vil 
forekomme da interviewdata transskriberes af flere forskellige gruppemedlemmer (Kvale, 
1997, p: 165). Transskriptionsreglementet i dette projekt indebærer også at interviewdata 
transskriberes til litterær stil, dog uden de ovennævnte emotionelle udtryk, da 
undersøgelsen omkring Taastrupgaard ikke har lingvistisk eller psykologisk karakter (Kvale, 
1997, p: 166). Det betyder at der transskriberes til hele sætninger, frem for ordret 
transskription af interviewpersonernes udtalelser. Det er besluttet, da denne 
transskriptionsform er bedre tilpasset vores type projektundersøgelse og bidrager til 
validitet af transskriptionerne. Disse tiltag skal sikre høj validitet og reliabilitet og dermed 
transskriptionskvalitet. 	
For at sikre validitet af transskriptionerne rapporterer vi disse transskriptioner tilbage til 
interviewpersonerne så de kan bekræfte eller afkræfte deres udtalelser. Dette øger 
validitetsniveauet af vores transskriptioner.  	

	

3.6 Interview kvalitet og validitet 	
Interviewpersonerne er, som tidligere nævnt, valgt efter en felttur i Høje-Taastrup 
Kommune, som blandt andet indebar et besøg i Gadehavegård og Taastrupgaard. Her blev 
der skabt kontakt til Nabil Zacharias Ben Chaabane som efterfølgende henviste til de øvrige 
informanter, både i Høje-Taastrup Kommune og i KAB. Dette gav nem, men også begrænset 
adgang til informanter, i det vi som tidligere nævnt ikke har kunnet komme i kontakt med 
beboerne i Taastrupgaard. Dette betyder at beboernes syn på situationen ikke bliver belyst i 
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lige så høj grad som ønsket, for at opnå en komplet analyse af situationen. Til gengæld kan 
interviewene med både boligselskabet KAB og Høje-Taastrup Kommune give flere sider af 
situationen. 	
Selvom der opnås flere sider af situation er det en konfliktfyldt situation hvor forhandlinger 
og kompromiser er altafgørende. Det betyder at interviewene kan risikere at give direkte 
modstridende informationer, hvilket kan gøre det besværligt at analysere betydningen og 
konsekvenserne af parallelsamfundspakken. Omvendt kan det også betyde at det kan give 
flere informationer om hvordan boligselskabet KAB’s og Høje-Taastrup Kommunes 
samarbejde fungerer i pressede situationer. Det kan medvirke til en fyldestgørende analyse 
af muligheden og konsekvenserne parallelsamfundspakken i forbindelse med 
planlægningsprocesserne i udsatte boligområder og særligt i Taastrupgaard. 	

	

3.6.1 Opsamling på metode og interview 
Overordnet set forløb interviewet som forventet uden de store vanskeligheder med 
undtagelse af det faktum at Philip Arnhild sad i møde på det aftalte interviewtidspunkt, 
hvilket betød at han tiltrådte interviewet efter 26 minutter. Efter det tidspunkt forløber 
interviewet i et noget anderledes format, da Nabil sætter Philip ind i interviewsamtalen. På 
visse tidspunkter tager Nabil faktisk over, ved at stille spørgsmål direkte til Philip. Her ville 
vi i bagklogskabens lys gerne have været mere fremtrædende som interviewere og 
kontrolleret interviewet i den retning vi ønskede. 	
På samme måde kunne vi have været mere fremtrædende i KAB interviewet, selvom vi 
vurderer at dette interview havde en højere kvalitet. 	

	

Det er også vores vurdering at boligselskabet fortæller deres ærlige meninger, hvilket kan 
ses i de holdningsbaserede udtalelser om Høje-Taastrups borgmester, som KAB kommer 
med. Dette står i kontrast til interviewet med Høje-Taastrup Kommune, hvor vi mærker at 
de er klar over hvad de må sige og hvad de siger til os. Det virkede som om Nabil og Philip 
havde en klar dagsorden over hvad de ville sige, hvilket koster på interviewkvaliteten. Dette 
kan skyldes at de er embedsmænd som med god grund tager kommunens position og ikke 
kan sige noget der kan kompromittere deres egen eller Høje-Taastrup Kommunes situation. 	
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Vi står fast ved vores beslutning om at forskningsinterviews er den oplagte metode til 
indsamling af empiri, da vores interviewpersoner har siddet i disse planlægningsinstanser i 
flere år og dermed har opnået erfaring og viden om situationen før og efter 
parallelsamfundspakken. 	
Vores interviewpersoner har oplevet begge sider af forhandlingsbordet mellem Høje-
Taastrup Kommune og KAB. Det giver et godt indblik til analysen af 
parallelsamfundspakkens betydning for forholdet mellem de to. 	

	

Efter interviewet står det klart at vi godt kan bruge empirien til at analysere beboernes 
perspektiv, på trods af at vi ikke kunne interviewe Taastrupgaards beboere.  

	

3.7 Delkonklusion 	
Interviewene har givet en god indsigt i hvordan planlægningsprocesserne er i forbindelse 
med udviklingen af Taastrupgaard og hvad parallelsamfundspakken har betydet for 
planlægningen. Derudover har vi fået belyst hvordan samarbejdet fungerer mellem Høje-
Taastrup Kommune og boligselskabet KAB. 	
I det vi valgte at benytte os af semistrukturerede interviews, har vi fået svar på flere ting end 
vi havde regnet med og har fået ting at vide, som vi ikke ville have fået belyst, hvis vi havde 
valgt at benytte os af et struktureret interview med en ordstyrer. Stemningen under 
interviewene var god og uformel, hvilket også lagde op til en dybdegående samtale om 
emnerne. Interviewene har givet god empiri, der er særdeles brugbart til den efterfølgende 
analyse. 	

	

Det kommende afsnit omhandler den teori, der er blevet benyttet i forbindelse med 
projektet. Her vil vi komme ind på territorial stigmatisering og avanceret marginalitet med 
Loïc Wacquant som teoretiker. Herudover indeholder teoriafsnittet også et afsnit om 
empowerment. Afsnittene vil forklare hvorfor vi har valgt at benytte dem og hvorfor de er 
relevante i forhold til dette projekt. 	
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4 

Teori 
 

I projektundersøgelsens teoriafsnit vil vi inddrage Loïc Wacquants teori om avanceret 
marginalitet og den territorielle stigmatisering, som han udvikler med inspiration i Erving 
Goffman og Pierre Bourdieu. Teoriafsnittet vil også inddrage teori om empowerment. De 
følgende afsnit vil redegøre for selve teorierne og deres relevans og brugsmåde i 
projektundersøgelsen. Én teori kan ikke afdække hele verden og derfor er det nødvendigt og 
relevant at inddrage både Wacquant og empowerment. De teoretiske valg er truffet fordi de 
supplerer hinanden da wacquant holder sig til det sociologiske imens empowerment drejer 
sig om planlægning. 	

	

4.1 Territorial stigmatisering og avanceret 
marginalitet	

I artiklen Territorial Stigmatization in the Age of Advanced Marginality forklarer den 
franske sociolog Loïc Wacquant om et opstået regime som han kalder Advanced 
Marginality eller avanceret marginalitet. Den avancerede marginalitet skaber en type af 
fattigdom der ikke umiddelbart kan flygtes fra, fordi samfundssystemet skaber 
fragmenterede arbejdsforhold, svage boligområder og en forandret velfærdsstat (Wacquant, 
2007). Loïc Wacquant er interessant at bruge i dette projekt da han er en af verdens førende 
ghettoforskere og forsker inden for bysociologien med inspiration fra sin læremester Pierre 
Bourdieu. 	
Wacquants avancerede marginalitet opstår som et resultat af hans bysociologiske forskning 
af den urbane tilbagegang i USA og Europa i det postindustrielle samfund, hvor uligheden 
mellem borgere i udsatte boligområder og borgere i det almene samfund bliver større. Den 
avancerede marginalitet bliver, af Wacquant, opdelt i tre perspektiver; “Territorial fixation 
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and stigmatization, spatial alienation and the dissolution of ‘place’, and the loss of a 
hinterland” (Wacquant, 2007, p: 66). Især “Territorial fixation and stigmatization” er 
relevant for projektet fordi vi ønsker at undersøge parallelsamfundspakkens indvirkninger 
på planlægningsprocessen. Parallelsamfundspakken udpeger specifikt hvilke områder der 
er problematiske og brugen af ordene parallelsamfund og ghetto indikerer at beboerne lever 
i samfund der fungerer uafhængigt af det virkelige samfund. Ifølge Wacquant er det 
problematisk at benytte ghettobegrebet om områder der ikke kan karakteriseres som 
ghettoer. Det medfører nemlig stigmatiserende fordomme om boligområderne, som har 
sociale konsekvenser for beboerne (Wacquant, 2007, p: 68). Det er af den grund relevant at 
undersøge om regeringens plan vedrørende udsatte boligområder, kan kobles sammen med 
Loïc Wacquants teori om avanceret marginalitet og territorial stigmatisering og 
nødvendigheden af dette politiske initiativ i Danmark.  

	

4.1.1 Avanceret marginalitet 
 
Det bysociologiske regime som Wacquant udvikler sin teori omkring indeholder en 
makrosocial dynamik som gør at de udsatte boligområder ikke opnår eller får del i de 
økonomiske fremgange. Den makrosociale dynamik som Wacquant beskriver, er baseret på 
forskning af udsatte boligområder i USA og Frankrig og kan ikke direkte overføres til en 
dansk kontekst. Vi kan dog godt inddrage konceptet, da der ses en betydelig lavere 
gennemsnitsindkomst i de udsatte boligområder i Danmark i forhold til det regionale niveau 
(Ghettolisten, 2018). 	
Den manglende lighed i økonomisk vækst i de udsatte boligområder i forhold til det 
regionale niveau resulterer i en øget ulighed i samfundet i det postindustrielle samfund 
(Delica & Hansen, 2014, p: 7). 	
Ifølge Wacquant er magtbalancen skiftet sådan, at neoliberalismen har dominerende status 
i samfundet. Neoliberalismen er sammensat af transnationale virksomheder, konservative 
tænketanke, højtstående politiske personer, og repræsentanter fra toppen af multinationale 
organisationer som sidder på magten (Delica & Hansen, 2014, p: 8). Den neoliberale stat 
forsøger at udligne de sociale usikkerheder gennem økonomisk deregulering, omdannelse 
af velfærdsstaten, fortælling om ansvar og et ekspansivt samt indtrængende straffeapparat 
(Delica & Hansen, 2014, p: 9). 	
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Disse neoliberale værktøjer kan sammenlignes med den danske regerings 
parallelsamfundspakken og de tiltag vedrørende udsatte boligområder som den indeholder. 
Dette fastsætter den avancerede marginalitet som et relevant teoretisk perspektiv i en dansk 
kontekst. 	
Et indtrængende straffeapparat, som kendetegner neoliberalismen, kan sammenlignes med 
regeringens forslag om en styrket politiindsats i udsatte boligområder og skærpede straffe 
for kriminalitet udført i særlige boligområder. Wacquants neoliberale logik omkring 
styrkelse af kulturel og ideologisk fortælling om individuelt ansvar, kan vi sammenligne med 
parallelsamfundspakkens forslag om at øge fokus på uddannelse. Det foreslås at føre 
sanktioner for dårlige uddannelser og muligt bortfald af børnecheck, hvis forældre ikke tager 
ansvar for deres børn. (Regeringen, 2018,  p: 8). 	
Sidstnævnte forslag vedrørende børnecheck kan sammenlignes med en tilbagetrækning af 
velfærden ved at skabe økonomisk incitament til gøre forældrene ansvarlige for deres børns 
fremtid (Delica & Hansen, 2014, p: 9). 	

	

Danmark er det eneste land i verden som fra statens side officielt udpeger udsatte 
boligområder som ghettoer. Dette får beboere og boligsociale medarbejdere i Mjølnerparken 
til at føle sig stigmatiserede. De bliver af den grund stillet nedgørende spørgsmål og 
stigmatiseringen får betydning for hverdagen (Reuters.com, 2018). Samtidig med den 
danske regerings brug af ghettobegrebet, introducerer politikerne også 
parallelsamfundstermen. I regeringens parallelsamfundspakke skriver de at “Alt for mange 
indvandrere og efterkommere er endt uden tilknytning til det omgivende samfund. Uden 
uddannelse. Uden job” (Regeringen, 2018, p: 4). Det er regeringens holdning at indvandrere 
med ikke-vestlig baggrund, ikke har taget ansvar for deres integrering, samt at de ikke har 
formået at kontrollere indvandringen og forhindret at de ikke-vestlige har klumpet sig 
sammen. På den måde ytres det i parallelsamfundspakken, at ikke-vestlige indvandrere vil 
isolere sig fra samfundet i stedet for at blande sig med den danske befolkning. 	
Med hensyn til brugen af ghettobegrebet fra de offentlige instansers side, kan vi i den 
modsatte grøft af den danske stat finde Loïc Wacquant, som forklarer at der ikke findes 
ghettoer i Europa, men derimod anti-ghettoer: 	
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“Områdernes nuværende etniske heterogenitet, afinstitutionalisering og manglende 
kapacitet til at skabe nye fælles kulturelle og sociale værdier gør disse områder til det 

modsatte af ghettoer: de er blevet anti-ghettoer.” (Wacquant, 2008, p: 67). 	

	

Disse anti-ghettoer som Wacquant beskriver ligner tilnærmelsesvis også de danske 
boligområder som fremgår af ghettolisten. Mange forskellige etniciteter og kulturer og 
dermed ikke den homogene beboersammensætning som det oprigtige ghettobegreb 
henviser til.  
Wacquants forfatterskab præciserer også at parallelsamfund hørte til den klassiske 
amerikanske ghetto, hvor institutioner i området kompenserede for de institutioner som 
beboerne ikke havde adgang til i omverdenen, på grund af den ekskludering de oplevede 
(Wacquant, 2015, pp: 122-123). 	

	

Under et besøg i Danmark i 2013 beskyldte Loïc Wacquant de danske politikere for at 
underminere og forværre de udsatte boligområder i Danmark: 	

	

“Det er vanvittigt at tale om ghettoer i en velfærdsstat som den danske. Der findes ikke 
ghettoer i Danmark. Når den danske regering udarbejder lister over socialt udsatte 

boligområder og udgiver dem årligt, så er det ikke kun udtryk for en syg tankegang, der 
er også tale om en idiotisk politik, der i sidste ende skubber de socialt udsatte områder 
længere ned i mudderet. Det bliver i sidste ende en selvopfyldende profeti.” (Politiken, 

2013). 	

	

Han tildeler de danske politikere en del af ansvaret for de udsatte boligområders tilstand og 
opfordrer til at droppe den stigmatiserende ghettoliste. Det regeringsmæssige brug af 
ghettobegrebet leder videre til territorial stigmatisering som perspektiv inden for det 
avancerede marginalitetsregime. 	
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4.1.2 Territorial stigmatisering 
 

“[...] advanced marginality tends to concentrate in isolated and bounded territories 
increasingly perceived by both outsiders and insiders as social purgatories, leprous 

badlands at the heart of the postindustrial metropolis where only the refuse of society 
would accept to dwell.” (Wacquant, 2007, p: 67). 	

	

Det territorielle stigma er fordomme fra udefrakommende personer om et bestemt område, 
men også fra beboerne i det pågældende område. De fordomme som forekommer omkring 
udsatte boligområder, skyldes den avancerede marginalitet hvor status forværres relativt for 
beboerne, sammenlignet med det resterende samfund. 	
Wacquant inddrager den canadiske mikrosociolog Erving Goffman og hans teori om 
stigmatisering for at beskrive hvordan territorial stigmatisering sker. Her forklarer 
Wacquant at der kan opstå nogle skadelige konsekvenser ved, at offentligheden får en 
fordomsfuld opfattelse af et område (Delica & Hansen, 2014, p: 11). En af de effekter som 
wacquant belyser ved territorial stigmatisering er når stigmaet først har sat sig på et område. 
Herefter bliver det svært at skille sig af med stigmaet, fordi beboerne i området måske ikke 
selv ser sig som problemet men, at det i stedet må være ”de andre”. På den måde 
reproduceres den territorielle stigmatisering. Stemplet er svært at komme af med, så snart 
det er blevet presset ned over et område, fordi det stigmatiserede område nedgør dem der 
bor i boligområdet og dem der bor i boligområdet nedgør derefter selv boligområdet 
(Wacquant, 2007, p: 69 via. Bourdieu, 1993).	
I en dansk kontekst kan det diskuteres hvorvidt ovenstående perspektiv på stigmatisering 
og dens reproducerende karakter passer. Ifølge Ann-Dorte Christensen og Sune Qvotrup 
Jensens forskning af Aalborg Øst er der spor af frustrationer over den territorielle 
stigmatisering som beboerne uden tvivl møder. 	

	

“Det er tydeligt, at det territorielle stigma hos en række informanter resulterer i 
frustrationer, men der er meget få tegn på, at informanterne syntes, at de bor et dårligt 

sted.” (Christensen & Jensen, 2012,  p: 101). 	
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Selvom der her, ikke ses tilfælde hvor beboere stigmatiserer deres eget område, kan der i 
Aalborg Øst opleves situationer hvor beboere adopterer mediernes fremstilling af de udsatte 
boligområder, som farlige områder (Christensen & Jensen, 2012,  p: 102). 	
Samtidig konkluderer Christensen & Jensen at den territorielle stigmatisering kan modvirke 
empowerment, fordi det er med til at gøre beboerne uengageret fordi de bliver fremmede 
over for deres eget område og ikke ser sig selv som problemet. 	

	

Som det tidligere er nævnt bærer nationalstaterne også en del af skylden, da de på baggrund 
af opfattelsen af et bestemt område, mere eller mindre problemfrit kan lave specielle 
foranstaltninger for dette, og dermed utilsigtet intensiverer opfattelsen af dette område som 
en ghetto, både indefra området, men specielt også udefra. Netop dette er særligt interessant 
i forhold til projektets problemstilling vedrørende regeringens parallelsamfundspakke, da 
selve loven kan medføre stigmatisering.	
De politiske diskurser og de skadelige konsekvenser for beboerne, som internt tager afstand 
fra hinanden og beskylder hinanden for at være problemet kan sætte skub i fraflytningen af 
de mest ressourcestærke fra dette område. Disse beskyldninger bekræfter stigmaet og 
medfører “further spreading its effects around them.” (Wacquant et al., 2014, p: 1271). 	
Diskursen om udsatte boligområder som samfundets bund, skaber splid i lokalsamfundet 
og der tages afstand fra naboerne (Politiken, 2013). Det betyder at beboerne mister 
ansvarsfølelse for området og engagementet forsvinder.	

	

I artiklen Territorial Stigmatization in the Age of Advanced Marginality nævner Wacquant 
at det avancerede marginalitetsregime også er at finde i Skandinavien og at den territorielle 
stigmatisering ikke nødvendigvis følger sandheden:	

	

“Whether or not these areas are in fact dilapidated and dangerous, and their population 
composed essentially of poor people, minorities and foreigners, matters little in the end: 

the prejudicial belief that they are suffices to set off socially noxious consequences.” 
(Wacquant, 2007, p: 68).	

	

Wacquants udsagn om at territorial stigmatisering ikke nødvendigvis følger sandheden om 
et udsat boligområde relaterer sig til projektundersøgelsen. Det skal blandt andet analyseres 
hvorvidt parallelsamfundspakken, kan være med til at forbedre planlægningen af 



Eksamensgruppe: S1925157747  Forår 2019 
Plan, By, Proces  

 42 

Taastrupgaard. Herunder i forbindelse med brugen af ghettobegrebet og dets konsekvenser 
for området og beboernes engagement i boligområdet. Det er ikke sikkert at alle initiativer 
kan bruges i alle udsatte boligområder. 	

	

Den territorielle stigmatisering af udsatte boligområder kan gøre det nemmere for 
myndighederne at tage drastiske værktøjer i brug: 	

	

“The effects of territorial stigmatization are also felt at the level of public policies. Once a 
place is publicly labelled as a ‘lawless zone’ or ‘outlaw estate’, outside the common norm, 

it is easy for the authorities to justify special measures [...]” (Wacquant, 2007, p: 69).	

	

Når først et område er stigmatiseret og offentligheden har accepteret denne territorielle 
stigmatisering, har den politiske instans grundlag for at træde ind. Derfor bliver spørgsmålet 
om de udsatte boligområders fremtid, i sidste ende et politisk spørgsmål som Wacquant slår 
fast i hans indlæg i tidsskriftet Social Kritik (Wacquant, 1997).	

	

I Loïc Wacquants bysociologiske indlæg i Social Kritik fremlægger han forskellige måder for 
nationalstaterne at forholde sig til den avancerede marginalitet, hvis det ønskes at bryde 
med dette marginalitetsregime. 	
Den første metode han foreslår er at velfærdsstaten forbedre deres hjælpeprogrammer for 
de udsatte boligområder. 	
Den anden valgmulighed omhandler kriminalisering af fattigdommen, som han kalder det. 
Det betyder skærpede straffe i isolerede og stigmatiserede kvarterer. 	
Den tredje mulighed er en fundamental rekonstruktion af velfærdsstaten (Wacquant, 1997, 
pp: 48-49). 	
Det er analytisk interessant at undersøge hvilken af disse muligheder som den danske 
regerings parallelsamfundspakke hører under og de muligheder som den giver. Det er 
interessant fordi parallelsamfundspakken og de medfølgende begreber, der inddrages i den, 
går imod Wacquants betragtning om at det er særdeles skadeligt at bruge begreberne om 
boligområder. Samtidig indeholder parallelsamfundspakken nogle radikalt banebrydende 
forslag og initiativer i en dansk sammenhæng til, at nedbryde hvad de kalder 
parallelsamfund og ghettoer.	
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Loïc Wacquants teori om avanceret marginalitet og territorial stigmatisering belyser nogle 
interessante perspektiver på diskursen om udsatte boligområder, hvor nogle af hans 
aspekter kan overføres til en dansk kontekst. Eksempelvis kan vi se nogle neoliberale 
karakteristika i den danske regerings parallelsamfundspakke. Dette drejer sig om de 
initiativer og forslag som pakken foreslår. Disse initiativer indebærer blandt andet skærpede 
straffe i udsatte boligområder og økonomisk incitament for at øge forældreansvar og 
forbedre unges uddannelsesniveau. Wacquant skriver også at brugen af ghettobegrebet på 
myndighedsniveau, kan have skadelige konsekvenser for boligområderne, da de bliver 
territorialt stigmatiseret og blandt andet skaber disengagement i området. 	
Loïc Wacquants litteratur dækker bredt over den avancerede marginalitet og territorielle 
stigmatisering, men teorien indebærer ikke et planlægningsperspektiv. På grund af det 
manglede planlægningsperspektiv, suppleres Wacquant i det følgende afsnit af 
empowermentperspektivet i en teoretisk sammenhæng, da det omhandler 
planlægningsstrukturen, systemet og hierarkiet (Andersen, 2018) .	
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4.2 Empowerment	
I dette projekt benyttes empowermentperspektivet til, at analysere hierarkiske strukturer i 
samarbejdet mellem Høje-Taastrup Kommune og boligselskabet KAB. Hertil analyseres 
hierarkiske strukturer i forhold til regeringens rolle i planlægningen af Taastrupgaard efter 
parallelsamfundspakken. Dette gøres som supplement til Loïc Wacquants teori om 
avanceret marginalitet og territorial stigmatisering, da hans teorier ikke dækker over 
planlægningsperspektivet og de hierarkiske strukturer som empowermentteorien derimod 
kan være med til at belyse. 	

	

Overordnet set handler empowerment om de forandringsprocesser, der giver de 
underprivilegerede sociale grupper adgang til ressourcer. Dette kan ske gennem ændrede 
magtforhold i planlægningsprocessen (Andersen, 2018). Nogle empowermentprocesser kan 
medføre, at der sker en disempowerment andre steder i planlægningsprocessen (Andersen, 
2007, p: 48). Dette begreb benyttes til at analysere hvilke dele af planlægningen i 
Taastrupgaard, der kan være blevet disempowered som følge af regeringens 
parallelsamfundspakke. 	
Magtforhold er en essentiel del af empowerment. I den forbindelse anvendes begreberne 
bottom-up planlægning og top-down planlægning. Bottom-up planlægning er en nedenfra 
hierarkisk struktureret planlægning, hvor beboerne har stor indflydelse på 
planlægningsprocessen. Bottom-up planlægningen indebærer borgerinddragelse og 
information til de involverede aktører. Top-down planlægning derimod, er en oppefra 
hierarkisk struktureret planlægning, hvor regeringen og det øvrige politiske plan styrer 
planlægningsprocessen. 	
Regeringens parallelsamfundspakke er et eksempel på top-down planlægning, hvor 
politikerne har vedtaget initiativer, som sætter kommunernes visioner og planer ud af spil 
og beboerne kan kun se på, imens planlægningsinstanserne i kommunerne forsøger at leve 
op til regeringens krav. 	
Planlægningsprocessen er mest ideel når bottom-up og top-down planlægningsprocesser 
kombineres (Andersen, 2007, p: 53).  I dette projekt benyttes begreberne til analyse af 
planlægningsprocesserne i Taastrupgaard og hvordan de har ændret sig efter 
parallelsamfundspakken. Det er på dette punkt at empowerment er interessant i forhold til 
Wacquant, som ikke taler om planlægning. Empowerment bidrager til en analyse af de 
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hierarkiske strukturer i planlægningsprocessen og hvordan disse har udviklet og ændret sig 
siden parallelsamfundspakkens krav blev stillet. Empowermentperspektivet bruges også til 
at analysere, hvorvidt visse dele af planlægningsprocessen er blevet disempowered og om 
beboerne har oplevet dette.  	

	

Der er forskellige dimensioner af empowermentbegrebet. I dette projekt benyttes en 
kombination af den objektive dimension og den subjektive dimension. Den objektive 
dimension omhandler forandringer i rammesætningen af de samfundsmæssige og 
institutionelle forhold, så individer og fællesskaber får øget mulighed for at skabe positiv 
forandring (Andersen, 2018). Denne dimension benyttes til analyse af hvordan den danske 
regering sætter rammerne for udvikling af de udsatte boligområder i Danmark med fokus 
på Taastrupgaard.   	
Den subjektive dimension omhandler aktørernes evne til at udnytte de muligheder, der er 
for at skabe positiv forandring (Andersen, 2018). Denne dimension benyttes til analyse af 
hvordan boligselskabet KAB og Høje-Taastrup Kommune, arbejder med regerings 
rammesætning for udviklingen af Taastrupgaard. 	

	

Empowermentperspektivet er særdeles interessant for projektundersøgelsen, da det 
tilbyder en teoretisk tilgang til at analysere hvordan planlægningsprocessen for Høje-
Taastrup Kommune og KAB har ændret sig, som følge af parallelsamfundspakken. Samtidig 
kan vi bruge empowerment til at analysere, hvilke følger parallelsamfundspakken har haft 
for beboerne, KAB og Høje-Taastrup Kommune i et mere interesseorienteret perspektiv. 	

	

Som tidligere nævnt skal empowerment og den avancerede marginalitet komplimentere 
hinanden i analysen, da Wacquant holder sig mere til konsekvenserne af den territorielle 
stigmatisering alt imens, at empowerment perspektivet fokuserer på planlægningsprocessen 
og det hierarki som gælder og som bliver påvirket af parallelsamfundspakkens vedtagelse. 	
Planlægning er tværfaglig, forstået på den måde at det inddrager politologi, sociologi, 
geografi, kulturteori og meget mere (Jensen, 2007, pp: 12-13). Derfor kan vi bruge både 
avanceret marginalitet og territorial stigmatisering fra sociologiens verden. 	
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5 
Analyse 

 
Analysen er opbygget af tre dele. Den første del omhandler planprocessen i Taastrupgaard, 
både før og efter parallelsamfundspakken. Den næste del handler om Taastrupgaard set fra 
forskellige perspektiver heriblandt regeringen, Høje-Taastrup Kommune, boligselskabet 
KAB og beboernes perspektivt. I denne del analyseres samarbejdet mellem KAB og 
kommunen omkring planlægningsprocessen i Taastrupgaard. Den sidste del af analysen 
omhandler mulighederne og konsekvenserne af parallelsamfundspakken. 	
Analysen er inddelt i disse tre dele for at skabe et overblik over hele 
parallelsamfundspakkens betydning.  

	

	

5.1 Analyse af planlægningsprocessen 	
I dette afsnit fremlægges og analyseres planlægningsprocessen for Taastrupgaard, både før 
og efter parallelsamfundspakken. Dette gøres på baggrund af interviewene med 
boligselskabet KAB og Høje-Taastrup Kommune.  I analysen inddrages teorien om 
Empowerment samt Loïc Wacquants avancerede marginalitet. Empowermentperspektivet 
benyttes til at analysere magtstrukturerne i planlægningsprocessen og hvordan de har 
ændret sig fra før parallelsamfundspakken, til efter parallelsamfundspakken. Dette gøres for 
at undersøge hvordan parallelsamfundspakken har indflydelses på planlægningsprocessen. 
Derudover benyttes teorien om territorial stigmatisering til analyse af ændringerne i 
beboernes interesse og engagement i Taastrupgaard. Dette gøres for at analysere 
betydningen af territorial stigmatisering, i forbindelses med parallelsamfundspakken. 
Afsnittet er inddelt efter hvordan planlægningsprocessen foregik før 
parallelsamfundspakken og hvordan den foregår nu, efter parallelsamfundspakken. 
Afsnittet afrundes med en delkonklusion, hvor ændringerne i planlægningsprocessen 
fremlægges, samt betydningen af disse ændringer.	
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5.1.1 Før parallelsamfundspakken  
 
Planlægningen i Taastrupgaard har været præget af politiske konflikter og økonomiske 
udfordringer siden 1960 - 1970. Konflikterne og udfordringerne førte til uenigheder mellem 
boligselskabet KAB, dengang AKB, og Høje-Taastrup Kommune. Nedenstående citat 
indikerer at der var uenigheder mellem de to parter, men det indikerer også hvordan der 
blev indgået kompromisser. 	

	

“Efter en del tovtrækkeri blev løsningen at AKB fik en anden grund, der nok var mindre, 
men til gengæld dispenserede kommunen, så bebyggelsesprocenten kunne forhøjes.” 

(Larsen, 2012, p: 204)   	

	

Denne løsning ledte senere hen til et længerevarende samarbejde mellem boligselskabet og 
kommunen. Samarbejdet medvirkede blandt andet til fælles visioner for en positiv 
udvikling af Taastrupgaard som bolig- og byområde. 	

	

Før parallelsamfundspakken, var arbejdet med Høje-Taastrups udsatte boligområder i fuld 
gang. I dokumentet Udsatte boligområder i HTK – visioner og indsatsområder fra Høje-
Taastrup Kommune fra januar 2016, fremgår det at der er planer om byomdannelse, i form 
af fysiske omdannelser ved, at arbejde både med ude og inde arealer. Heriblandt er der 
planer om at åbne områderne mere op, så de ikke er så fysisk isolerede (Høje-Taastrup 
Kommune, 2016). 	
I forbindelse med visionerne for de udsatte boligområder i Høje-Taastrup, blev der oprettet 
et §17, stk. 4-udvalg i Høje-Taastrup Kommune, hvor økonomiudvalget repræsenterede 
kommunen, formændene og direktørerne fra boligselskaberne repræsenterede 
boligselskaberne. 	

	

Til planerne var der en høj grad af borgerinddragelse. I interviewet med boligselskabet 
indikerer Dea Maria Petersen, at der dengang var tale om en bottom-up styret proces. I disse 
planer blev det i dialog med beboerne, vedtaget at nedrive 188 boliger, og generelt løfte 
Taastrupgaard, for at “...tilføre det nogle kvaliteter, både i forhold til det visuelle og den 
differentierede bydel...” siger Dea Maria Petersen (Bilag 1, 04:41). Den 25. november 2015 
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brænder Selsmoseskolen i Høje-Taastrup, hvilket giver anledning til yderligere udvikling af 
Taastrupgaard. Det indebærer planer om at placere den nye skole i centrum af 
Taastrupgaard. Der blev helt generelt udviklet en strategisk masterplan, hvor Charlotteager, 
Gadehavegård og Taastrupgaard arbejdede tæt sammen med kommunen om udviklingen af 
området. (Bilag 1, 07:19) Dette ligger sig tæt op af empowermentbegrebet, hvor beboerne 
bliver inddraget i en process hvor underprivilegerede sociale grupper, i dette tilfælde 
beboerne i Taastrupgaard, får indflydelse på planlægningsprocessen. Det sker gennem 
private aktører, i dette tilfælde boligselskabet og offentlige forbindelser, i dette tilfælde Høje-
Taastrup Kommune.	

	

De igangværende visioner og planer for de udsatte boligområder, blev afbrudt af 
parallelsamfundspakken. I de efterfølgende afsnit analyseres det, hvad denne afbrydelse har 
betydet for planlægningsprocessen. 	

	

5.1.2 Efter parallelsamfundspakken 	
Planlægningsprocessen efter parallelsamfundspakken er i højere grad blevet en 
regnearksøvelse, hvor det eneste det handler om, er at opfylde regeringens krav hurtigst 
muligt, inden deadline den 1. juni 2019. Det understreger boligselskabet KAB: 	

	

“...Byplan-diskussionen, er jo noget helt andet som du slet ikke får greb om i den her 
proces her, for det du gør, det er at du skal tilfredsstille et eller andet krav, som handler 

om noget matematik.” (Bilag 1, 29:25). 	

	

Citatet indikerer at planlægningsprocessen er en politisk magtkamp, hvor det handler om at 
tilfredsstille de øvre politiske niveauer. Dermed er planlægningsprocessen en top-down 
proces, hvor boligselskabet, beboerne og til en vis grad også kommunen er udsat for 
disempowerment. Dette sker i form af at regeringen blandt andet har bestemt, at der kun 
må være 40% almene familieboliger i de udsatte boligområder. Boligselskabet udtrykker det 
således: 	
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“Vi var nødt til at kortslutte den, ik. Hvor det før var en bredere process, kan man godt 
sige, så blev det en top-down process. Nødvendiggjort af de tidsplaner der var og med 

ganske få mennesker involveret i udviklingsplanen.” (Bilag 1, 02:24)	

	

Høje-Taastrup kommune udtrykker det således: 	

	

“I forbindelse med vores egne planer, der ville vi nå index 80. Men der stadig rigtig rigtig 
langt fra index 80 til 40.”  (Bilag 2, 08:45)	

	

Begge citater indikerer at både KAB og Høje-Taastrup Kommune føler sig disempowered på 
den måde, at de er nødsaget til at strukturere planlægningen efter regeringens krav, uden de 
kan inddrage beboerne, men kun kan informere dem om planerne. Kommunen udtrykker 
det således:	

	

 “Planerne bliver implementeret gennem en fysisk helhedsplan og der vil du 
have beboerinddragelsesprocesserne i forvejen til ‘hvordan gør vi så det’. Men man kan 

sige at beboerinddragelsesprocessen, som man normalvis ville have haft, har været 
tilsidesat, fordi det har været så komprimeret.” (Bilag 2, 30:05)	

	

I forlængelse af dette udtrykker boligselskabet, at den interesse og det engagement beboerne 
havde før parallelsamfundspakken, er forsvundet. Kommunen beskriver i følgende citat 
hvordan det må være, at være beboer i Taastrupgaard på nuværende tidspunkt:  	

	

“Det bliver meget synd for en. Det bliver meget ‘hvorfor skulle jeg engagere mig i noget 
som helst. Det er alligevel slut, jeg skal alligevel flytte snart. Det er ligesom den 

fremherskende måde at se det på som beboer’.” (Bilag 2, 24:29)	

	

Det manglende engagement kan bunde i det Wacquant beskriver som territorial 
stigmatisering. I bogen Stemmer fra en bydel - Etnicitet, køn og klasse i Aalborg øst 
(Christensen & Jensen, 2012, pp: 101-102) beskrives det at territorial stigmatisering er 
modstridende mod empowerment processer (Christensen & Jensen, 2012, p: 102). Dette 
understøttes i Den sociale krop, den avancerede marginalisering og den straffende stat: 
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Introduktion til Loïc Wacquants œuvre (Delica & Hansen, 2014), hvor det beskrives at 
stigmatiserede områder, giver de mennesker der bor i området, lyst til at fraflytte området, 
frem for at engagere sig i boligområdet. 	

	

Parallelsamfundspakken har ikke udelukkende betydning for den nuværende 
planlægningsproces, men også den fremtidige planlægning. Boligselskabet KAB udtrykker 
at der risiko for at den stramme deadline, kan føre til beslutninger der ikke er velovervejet 
og som ikke kan ændres senere, hvis det ikke fungerer. De udtaler: 	

	

“Så det bliver ikke særligt gennemarbejdet. Men så kommer der så nogle faser, 
hvor man kan arbejde mere med de ting. Men jeg tror at risikoen er, at man har 
taget nogle valg som binder en fremadrettet, på et tidspunkt hvor man ikke vidste 
bedre eller hvor man følte at det skulle man gøre, fordi lige om lidt slår 

klokken.”  (Bilag 1, 32:11)	

	

Citatet viser tydelige tegn på bekymring over kvaliteten af de tiltag der vedtages. En anden 
faktor for denne bekymring er, at der ikke har været en byplanlægger inde over, siden 
parallelsamfundspakken trådte i kraft. Boligselskabet KAB udtrykker det således: 	

	

“Der har jo ikke i forbindelse med Taastrupgaard-planen og heller ikke med Gadehave-
planen, været en eneste planlægger ind over… Altså en regulær byplanlægger... det har 

der ikke.” (Bilag 1, 32:36)	

	

Kommunen er ikke lige så bekymrede for kvaliteten af planlægningen som boligselskabet 
KAB er. Kommunen forholder sig overvejende positive til den nuværende 
planlægningsproces og den fremtidige planlægning. Deres udfordring med 
parallelsamfundspakken omhandler hvilke kvadratmeter de kan tælle med i regnestykket, 
om at få nedbragt procentsatsen for almene familieboliger i området. De udtrykker det 
således: 	

	

“Der hvor skoen har trykket for os, det er at overbevise ministeriet om at få lov til to ting 
i virkeligheden.  At bruge arealet ned mod Selsmosen, som en del af regnestykket i det her 
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regneark. Fordi hvis man sådan helt nøgternt kigger på det og siger: ‘hvad er 
Taastrupgaard?’, det er sådan noget ret koncentreret areal af blokke, så hvis man skulle 
bringe andelen af boliger ned fra index 100 til index 40 og ikke har plads til at bygge nyt 
inde for det her areal, så betyder det at man skal rive hele Taastrupgaard ned, basically. 

Så for os var det rigtig vigtigt at kunne bringe det andet areal i spil, som en del af det 
samlede areal, for at kunne sige: ‘jamen så river vi noget ned herovre’, og giver på den 

måde en indrømmelse til ministeriet, samtidig med at vi siger ‘så får vi lov til at regne det 
herovre med, som fortætning, ellers fjerner vi fuldstændig hele området’.  

Det andet vi har skulle bede om lov til, som handler om den del af loven, som handler om 
daginstitutionsområdet… det ved jeg ikke om i har sat jer ind i… men der er nogle 

grænser nu, for hvor mange børn fra boligområdet, der må gå i de institutioner der 
ligger i området.” (Bilag 2, 13:39)	

  	
Citatet viser at en del af planlægningsprocessen, er forhandlinger om hvordan 
kvadratmeterne defineres og hvordan disse kvadratmeter tæller i regnestykket. Dette 
understreger endnu engang at planlægningsprocessen i Taastrupgaard efter 
parallelsamfundspakken, at det i højere grad er en lang række forhandlinger om tal, end det 
handler om byudvikling. 	

	

5.1.3 Delkonklusion	
Ud fra denne del af analysen kan det konkluderes, at parallelsamfundspakken har ført til en 
ændring i magtstrukturerne. Planlægningen er gået fra at være en bottom-up 
planlægningsproces til at være en top-down planlægningsproces. Dette har givet anledning 
til stor frustration for beboerne og for boligselskabet KAB. 	
Derudover kan det også konkluderes, at parallelsamfundspakken har medvirket til 
territorial stigmatiseringen af Taastrupgaard, hvilket har medført at meget af det 
engagement der har været førhen, er forsvundet. 	
Konsekvenserne af de ændrede magtstrukturer og det faldende engagement, analyseres 
nærmere i analysen af mulighederne og konsekvenserne af parallelsamfundspakken. 	
Det kan ydermere konkluderes, at parallelsamfundspakken og den stramme deadline har 
ført til hurtige og ikke særligt velovervejede beslutninger, der kan have negative 
konsekvenser for den fremtidige planlægning. 	
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I næste afsnit analyseres de involverede parters perspektiver på parallelsamfundspakken, 
samt samarbejdet mellem Høje-Taastrup Kommune og boligselskabet KAB.   
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5.2 Analyse af perspektiver  
I dette afsnit præsenteres og analyseres regeringens dagsorden og perspektiv med 
parallelsamfundspakken. Derudover analyseres og præsenteres KAB og Høje-Taastrup 
Kommunes perspektiver for planlægningen af Taastrupgaard og den indflydelse som 
parallelsamfundspakken har haft. Der vil blive analyseret på hvilke visioner og tanker som 
de hver især har gjort sig og hvordan de ønsker at handle på baggrund af regeringens udspil. 
Her vil der også blive præsenteret forskellige holdninger til parallelsamfundspakken og det 
vil blive tydeliggjort at dagsordenen for de to institutioner, ikke nødvendigvis er den samme. 
Det bedste scenarie for KAB, vil højest sandsynligt ikke være det bedste scenarie for Høje-
Taastrup Kommune. 	
Loïc Wacquants teori om territorial stigmatisering og avanceret marginalitet vil blive 
inddraget i denne del af analysen.  

	

	
5.2.1Regeringens dagsorden og perspektiv 
 
Parallelsamfundspakken er opstået på baggrund af regeringens ønsker om et 
sammenhængende Danmark, i form af demokratiske værdier såsom frihed og retssikkerhed, 
ligeværd, frisind, tolerance, ligestilling og et Danmark hvor alle skal deltage aktivt 
(Regeringen, 2018, p: 4). 	
Regeringen har som tidligere nævnt, skrevet i deres rapport “Et Danmark uden 
parallelsamfund”, at de mennesker der har valgt at bosætte sig i de udsatte boligområder, 
har valgt at gøre det, da de ikke ønsker at dyrke de samme normer og værdier, som stemmer 
overens med det danske samfunds normer og værdier (Politiken.dk, 2018). 	

	

Regeringens parallelsamfundspakke præsenterer et perspektiv som belyser at der er mange 
ghettoer i Danmark og at disse skal nedbrydes fordi beboersammensætningen er ensformig 
og at de ikke ønsker at integrere sig. Dette perspektiv er der dog flere eksperter der anfægter 
som forkert. Foruden Loïc Wacquant, som vi har inddraget gentagne gange i denne rapport, 
siger Mikkel Thelle, lektor i historie og leder af Dansk Center for Byhistorie, at 
ghettobegrebet etnificerer problemerne med de udsatte boligområder (DR.dk, 2018). Det 
medfører at beboerne splittes og ifølge Wacquant skaber det flere problemer end færre, da 
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de ressourcestærke beboere vælger at flytte fra boligområdet (Wacquant et al., 2014, p: 
1271). Dette kan godt ses som en af regeringens hensigter med parallelsamfundspakken. 	

	

I rapporten fremlægges det, at de udsatte boligområder afviger fra landsgennemsnittet på 
en lang række parametre, herunder uddannelse, indkomst og beskæftigelse (Regeringen, 
2018, p: 4). 	
Dette understreger at regeringen ser parallelsamfundspakken som den eneste mulige 
løsning på problematikkerne i de udsatte boligområder. 	
I den forbindelse har regeringen udarbejdet en strategi for de indsatser, der skal til for at 
opnå målet om, at der ikke skal være nogle ghettoer i Danmark i 2030. Regeringens strategi 
er fokuseret på fire indsatsområder:	
Det første indsatsområde er fysisk nedrivning og omdannelse af udsatte boligområder. Dette 
indsatsområde indebærer at kommunerne har mulighed for at ommærke boliger til 
eksempelvis studieboliger og ældreboliger. Et redskab der også fylder meget, er nedrivning 
af boliger i de udsatte boligområder, hvor regeringen har sat et krav om, at andelen af almene 
familieboliger skal nedbringes til 40% (Regeringen, 2018, p: 13). 	
En anden mulighed for fysisk forandring, er helt at afskaffe de udsatte boligområder, ved at 
nedrive alle boliger blokke i de områder, der er mest udsat.	
Med dette indsatsområde indikerer regeringen at mange af problemerne i de udsatte 
områder kan løses ved eksempelvis nedrivning af boliger. De fysiske indsatser skal altså 
kunne løse de sociale udfordringer, der er i de udsatte boligområder. 	
Det andet indsatsområde er mere håndfast styring af hvem der kan bo i udsatte 
boligområder. Dette indsatsområde indebærer at regeringen vil have at boligselskaberne og 
kommunerne skal være med til at styre hvem der kan bo i de udsatte boligområder. Dette 
skal være med til at balancere beboersammensætningen i udsatte boligområder 
(Regeringen, 2018, p: 18).	
Dette indikerer at de udsatte boligområder er underlagt territorial stigmatisering fra 
regeringens side. Det er dog ikke regeringens egen opfattelse:	

	

”Vi går fordomsfrit til værks. Vi er villige til at tage nye værktøjer i brug for at komme 
parallelsamfundene til livs.” (Regeringen, 2018, p: 7).	
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Regeringen beskriver her at de ikke mener at de stigmatiserer de udsatte boligområder og 
beboerne. I et Wacquant-analytisk perspektiv, kan der argumenteres for at den danske 
regering gør lige præcis det modsatte af ovenstående citat. Loïc Wacquant opfatter den 
danske regerings ghettoliste som dybt problematisk og at det kan føre til flere udsatte 
boligområder, frem for færre (Politiken, 2013). Dette kan vi trække hen over regeringens 
parallelsamfundspakke, da den etablerer værktøjer, der skal nedbryde disse 
parallelsamfund. 	

	

Der er da også flere borgmestrer i danske kommuner med udsatte boligområder, som 
beskriver at de oplever det som stigmatiserende og at beboerne hverken bliver mere 
motiverede eller glade samfundsborgere (Dr.dk, 2018). Regeringen beskriver blot at 
parallelsamfundspakken er en indsats målrettet bestemte områder, men de ingen fordomme 
har. Dette diskuteres senere i diskussionsafsnittet. 	
Det tredje indsatsområde er en styrket politiindsats og højere straffe i bestemte områder, 
som skal bekæmpe kriminalitet og skabe mere tryghed. Dette indsatsområde indebærer øget 
straf for at udøve kriminalitet i bestemte strafzoner, eksempelvis i de udsatte boligområder 
(Regeringen, 2018, p: 23). 	
Dette indsatsområde viser at regeringen betragter de udsatte boligområder som værende 
utrygge og at det er en problematik der kan løses med lovgivningen og flere ressourcer til 
politiet i de udsatte boligområder. En konsekvens af dette kan være at der skabes mere 
utryghed end tryghed, eftersom der er en risiko for at øge den territorielle stigmatisering af 
området.  	
Vi kan også inddrage Loïc Wacquant i analysen på dette regeringstiltag. Skærpede straffe for 
kriminalitet udført i udsatte boligområder, som parallelsamfundspakken foreslår, er 
nærmest identisk med de redskaber, som Wacquant beskriver for den neoliberale stat. Her 
forsøger den neoliberale stat at håndtere de sociale usikkerheder gennem et “[...] 
indtrængende og proaktivt straffeapparat, som håndterer de nedre dele af 
samfundshierarkiet, der er ramt af den øgede sociale usikkerhed og ulighed [...]” (Delica & 
Hansen, 2014, p: 9). 	
På samme måde kan vi se tiltaget om styrket politiindsats og højere straffe, der skal sørge 
for mindre kriminalitet, som et proaktivt initiativ i de udsatte boligområder. 	
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Det fjerde og sidste indsatsområde skal sørge for en god start på livet for alle børn og unge. 
På dette indsatsområde har regeringen lavet planer for, hvordan børnene fra de udsatte 
boligområder kan blive mere integreret, lære det danske sprog inden de skal starte i skole 
og få danske venner. Derudover indebærer dette indsatsområde et økonomisk incitament, 
for forældre der ikke tager ansvar for deres børns fremtid og læring, samt sikrer at deres 
børn har forudsætningerne for at deltage i det danske samfund. I tilfælde af forældre, der 
ikke tager ansvar, frafalder deres børnecheck/ børne- og ungeydelse (Regeringen, 2018, p: 
8). 	
Dette indsatsområde indikerer at Loïc Wacquants tanker omkring den neoliberale logik, om 
hvordan stater har mulighed for at lave nogle indsatser i forhold til en kulturel og ideologisk 
fortælling om individuelt ansvar, stemmer overens med parallelsamfundspakken. 	
Regeringens perspektiv forsøger at forhindre ghettoområder i Danmark og dette gøres 
gennem fire tiltag, som kan sammenlignes med Wacquants tanker om den neoliberale stat. 	
Tilsammen er alle indsatsområderne et udtryk for at regeringen forbinder de udsatte 
boligområder med en lang række problematikker, hvor de ser de lovmæssige justeringer som 
de rigtige løsninger. Hvorvidt det i praksis forholder sig sådan, diskuteres i 
diskussionsafsnittet.  

	

5.2.2 Boligselskabet KAB’s perspektiv på 
parallelsamfundspakken 
 
Det er boligselskabet KAB, der administrerer det udsatte boligområde Taastrupgaard, dets 
bygninger og dets beboere. Det er derfor indlysende og forståeligt at KAB ikke har noget 
ønske om at rive deres bygninger ned og påvirke deres beboeres privatliv. KAB har som 
tidligere nævnt, allerede aftalt med Taastrupgaards beboere at rive 188 boliger, og de frygter 
for at skulle fortælle beboerne at endnu flere boliger skal rives ned.	

	

“Altså vi kommer jo også til at forstyrre nogen og skulle genhuse nogen igen, muligvis... 
som allerede har været genhuset. Det er altså et voldsomt indgreb i deres liv. Den mest 

trygge base vi har er vores bolig og vores familie, og vi har allerede genhuset 188 
familier og oddsene er jo at vi kommer til at ramme ind i, at nogle af dem skal vi rykke 

igen.” (Bilag 1, 06:12). 	
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Det faktum at KAB allerede havde vedtaget en plan over nedrivninger i Taastrupgaard 
betyder, at de havde en fordel da parallelsamfundspakken blev vedtaget, men samtidig er 
tilliden fra beboerne brudt og denne skal genvindes (Bilag 1, 17:46). Derfor er KAB heller 
ikke glade for parallelsamfundspakken og de synes i bund og grund ikke at det er en god idé 
og ser  sig egentlig helst frie. (Bilag 1, 19:17). Parallelsamfundspakken har, ifølge Dea Maria 
Petersen fra KAB, medført at de tidligere planer er sat på pause og det gør at beboerne er 
utilfredse med, at disse planer ikke bliver ført ud i livet. Den accelererede proces, som følge 
af parallelsamfundspakken medfører, at de andre planer om renovering af boliger må 
udskydes og det skaber yderligere utilfredshed hos beboerne (Bilag 1, 16:11).	

	

Taastrupgaards beboere antyder endda, at der er en konspiration mellem KAB, kommunen 
og regeringen. Derfor forsøger KAB også at tydeliggøre at parallelsamfundspakken ikke er 
noget de ønsker. Det er helt klart at KAB føler sig disempowered af parallelsamfundspakkens 
vedtagelse og ønsker ikke at tage det fulde ansvar for alle nedrivningerne og de mange 
genhusninger. 	

	

Fra KAB’s perspektiv er det staten og kommunen som får den hårdeste kritik af beboerne. 
KAB oplever da også flere uenigheder mellem dem og kommunen.  De har en opfattelse af, 
at Høje-Taastrup Kommune helst ville fjerne hele Taastrupgaard, mens KAB som nævnt ikke 
ønsker at nedrive boligområdet. 	

	

“De adskiller sig meget. Altså kommunen er jo mest af alt interesseret i at få fjernet 
Taastrupgaard fra landkortet. Det har boligselskabet jo selv sagt, at vi ikke vil…” (Bilag 1, 

8:57)	

	

Derfor er der også en mistillid mellem KAB og Høje-Taastrup Kommune, hvilket blandt 
andet skyldes det faktum at kommunens borgmester Michael Ziegler fra De Konservative, i 
2005 gik til valg på at rive Taastrupgaard ned. Under interviewet kan det mærkes at 
stemningen bliver en smule trykket, da snakken falder på samarbejdet mellem KAB og Høje-
Taastrup Kommune. 	
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Trods de mange uenigheder angående visionerne for Taastrupgaard, bliver samarbejdet 
med kommunen stadig værdsat fordi det giver kontakter og indgangsvinkler til de rigtige 
personer (Bilag 1, 13:58). Det ændrer dog ikke virkeligheden af hvor svært det var at vedtage 
en aftale mellem Høje-Taastrup Kommune og KAB. Boligselskabet var ikke fuldt ud tilfreds 
med aftalen, men følte også at kommunen var skuffet aftalen, idet at de ikke fik lov til at rive 
hele Taastrupgaard (Bilag 1, 23:27). Dermed har parallelsamfundspakken medført et 
kompromis som ingen af parterne er fuldstændigt tilfredse med.	

	

Som tidligere nævnt er KAB ikke glade for parallelsamfundspakken, da den medfører 
nedrivning af flere af deres bygninger. KAB fortæller at den nye lovgivning har medført en 
acceleration af arbejdet med Taastrupgaard og derfor mener chefen for boligselskabet, Claus 
Bjørton, at de risikerer at lave fejlslået planlægning:	

	

“Jeg tror at der er større risiko for, at lave noget der er totalt hovsa, ved de her 
parallelsamfundspakker. At der sidder nogle mennesker... forstå mig ret... der ikke har 

forudsætningerne for at træffe beslutninger omkring de ting, som det træffer 
beslutninger om.” (Bilag 1, 28:47). 	

	

Mantraet fra kommunens side har været, at der skulle rives mest muligt ned og det hele har 
handlet om matematik for at leve op til parallelsamfundspakken. Det har medført at de 
involverede i udarbejdelsen af udviklingsplanen, ikke har de nødvendige kompetencer til at 
træffe beslutninger om nedrivning. Resultatet bliver derfor at der ikke er fokus på 
byrummet. Claus Bjørton ser en stor risiko for at der skabes forkerte byrum (Bilag 1, 29:42). 
KAB er altså utilfredse med parallelsamfundspakken fordi der mangler fokus på 
byrumsudviklingen og i stedet er for stort fokus på at opfylde regeringens krav. De mener at 
det er den forkerte tilgang til at løfte området (Bilag 1, 29:42).	

	

Parallelsamfundspakken er derfor en form for rammeplanlægning, hvilket betyder at 
regeringen sætter rammerne, som kommunen og KAB kan planlægge inden for. 
Helhedsplanlægningen fra KAB og kommunens side, kommer først efter vedtagelse af 
nedrivninger i Taastrupgaard (Bilag 1, 36:36). 	
Det er KAB’s overbevisning at parallelsamfundspakken ikke kommer til at ændre ved 
boligselskabets visioner for Taastrupgaard, men at pakken i hvert fald kommer til at udskyde 
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disse visioner. Til trods for udskydelsen af visionerne, satses der stadig på mange 
indbyggede kvaliteter i området og i boligerne, både gennem visualitet og det 
infrastrukturelle (Bilag 1, 03:23-05:09). Blandt andet er der planer om at den nedbrændte 
Selsmoseskole, skal genopbygges i centrum af Taastrupgaard. 	
Dette er noget boligselskabet KAB har samarbejdet med kommunen om, da der dermed kan 
rives færre boliger ned fordi skolen udgør kommunalt eje. At få lov til at medregne skolens 
areal som en del af Taastrupgaard, har KAB og Høje-Taastrup Kommune skullet søge 
godkendelse til, hos regeringen, hvilket er blevet godkendt. 	
Én af KAB’s visioner for området var at der ikke skulle rives mere ned end de 188 boliger. 
Det viste sig dog ikke at være muligt, da kommunen ville rive yderligere 100-170 boliger 
ned.  Derfor måtte der indgås et kompromis mellem parterne. 	
Det skyldes at KAB og Høje-Taastrup Kommune har forskellige perspektiver på kvaliteten i 
Taastrupgaard.	
KAB fortæller at der gode ressourcer blandt beboerne, alt imens at kommunen ser noget 
andet. Her kan det dog argumenteres at KAB er farvet i deres holdning, fordi de ikke har 
økonomiske sociale udgifter i forbindelse såsom indberettelser, arbejdsløshed m.m.	

	

Interviewet med KAB viser tvetydige svar på hvorvidt Loïc Wacquants teori om effekter ved 
den territorielle stigmatisering passer. 	
Ved afdelingsmødet hvor der skulle stemmes om nedrivning af 188 boliger i 2016 var der 
omkring 300 fremmødte beboere (Bilag 1, 24:04). Til sammenligning var der mindre end 
100 fremmødte til afdelingsmødet omkring den nye udviklingsplan den 30. april 2019 (Bilag 
1, 21:33). 	
Disse tal kan fortolkes på flere måder. Claus Bjørton anser det som et tegn på at beboerne er 
frustrerede over at høre på politikere, KAB og deres planer (Bilag 1, 21:33). Ifølge KAB er 
beboerprocessen også svag, fordi planlægningen er meget langsommelig. 	
Det kan dog også ses som den territorielle stigmatiserings konsekvenser der modvirker 
empowerment hos beboerne og svækker engagementet fordi de er frustrerede over de 
medborgere som har lavet problemer, der har medført at parallelsamfundspakken blev 
vedtaget. De kan også være frustrerede over den manglende borgerinddragelse, som 
parallelsamfundspakken har medført. Det er klart for alle at parallelsamfundspakken 
betyder et skift fra en bottom-up tilgang til en tydelig top-down tilgang, hvor beboerne må 
acceptere at deres private liv forandres uden deres indflydelse. 	
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Det mest sandsynlige er dog, at beboerne er frustrerede over planerne, usikkerheden og de 
langsommelige processer. Dette analyseres nærmere i afsnittet om beboernes perspektiv. 	

	

5.2.3 Høje-Taastrup Kommunes perspektiv på 
parallelsamfundspakken 
 
Høje-Taastrup Kommunes perspektiv på parallelsamfundspakken er markant anderledes 
end det synspunkt der ses i forrige analyseafsnit om boligselskabet KAB. 	
KAB havde som nævnt, en opfattelse af at Høje-Taastrup Kommune ønsker at fjerne hele 
Taastrupgaard, hvis de kunne få lov til det. Men udviklingskonsulent for Task Force for 
udsatte boligområder Nabil Zacharias Ben Chaabane, udtrykker det helt anderledes og siger 
at de faktisk heller ikke har nogen interesse i fuldstændigt at jævne Taastrupgaard med 
jorden. Deres holdning til nedrivning af boliger er dog betydeligt anderledes end KAB’s. 	

	

“Men når det så er sagt. Så har vi så et fælles udgangspunkt som hedder ‘jamen vi har 
nogle forskellige redskaber som vi kan bruge, som er blevet stillet os til rådighed af 

ministeriet’ og selvfølgelig er det nedrivning, der er det ene af det, men det vil man jo 
gerne prøve at reducere så meget som muligt.” (Bilag 2, 04:11). 	

	

Kommunen anser nemlig regeringens parallelsamfundspakke som en værktøjskasse fuld af 
redskaber der åbner muligheder, for radikalt at ændre Taastrupgaard. Disse værktøjer er 
nedrivning, ommærkning, frasalg, nybyg eller kommunale kvadratmeter, men ifølge 
kommunen er nedrivning det mest benyttede redskab. Der argumenteres for at 
nedrivningen er med til at skabe plads (Bilag 2, 06:19). 	
Kommunen forsøger dog også at undgå at rive hele området ned ved, at samarbejde med 
KAB om genplaceringen af Selsmoseskolen, fordi det vil indebære kommunale 
kvadratmeter, som de har fået dispensation for. Dispensationen betyder at der er færre 
boliger, der skal rives ned. 	

	

Der er en generel tendens til at de kommunalt ansatte interviewpersoner omtaler 
parallelsamfundspakken i mere positive vendinger, modsat tilfældet i KAB-interviewet. 
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Kommunen ytrer sig ikke umiddelbart negativt om den nye top-down struktur i 
planlægningsprocessen, men hylder nærmere regeringens tydelige tilskyndelse: 	

	

“Der kan man sige, at den her plan skubber gang i noget arbejde hvor boligselskaberne 
er nødt til at være med, fordi det er deres boliger. Man kan sige, at hvis vi skulle gøre det 

i vores eget tempo og på vores egen måde, så ville det måske foregå på en lidt blødere 
facon.  Vi er blevet pålagt nogle måder at gøre tingene på nu af regeringen.” (Bilag 2, 

19:45). 	

	

Den nye top-down struktur medfører også en accelereret arbejdsproces som kommunen 
ikke tiljubler og tilføjer at parallelsamfundspakken har haft dramatisk betydning for 
samarbejdet mellem dem og KAB. Det har været nogle svære forhandlinger, men der er stor 
forståelse for KAB’s frustrationer omkring regeringens planer. 	
Det er heller ikke kommunens overbevisning at parallelsamfundspakken betyder noget for 
måden der planlægges på og måden der inddrages beboere på. Dette kan der dog stilles 
spørgsmålstegn ved, da det også udtrykkes at kommunen excel-planlægger ved at indtaste 
volumen på nedrivninger og arealer. Dermed bliver planlægningen et spørgsmål om 
matematik, frem for fysisk planlægning. 	

	

“Altså de her excel arks øvelser, dem kan man ikke lave beboerinddragelse med. Altså det 
foregår på et meget direktør og politiker plan og alt andet vil være umuligt.” (Bilag 2, 

22:38). 	

	

Ovenstående citat bekræfter at parallelsamfundspakken har medført en form for 
regnearksplanlægning, hvor der planlægges efter at leve op til parallelsamfundspakkens 
krav. Det betyder at der ikke forhandles om byens udformning (Bilag 2, 12:27). Der er også 
tale om en klar top-down planlægning, hvor direktører og politikere bestemmer hvad der 
skal ske, uden nogen form for indflydelse fra dem der bliver påvirkede af det. Dermed står 
det klart at beboerne bliver disempowered af parallelsamfundspakken. 	

	

Vi kan se kommunens ytringer om forældres placering af børn i skoler ud fra et Wacquant-
synspunkt, da de ressourcestærke beboere vælger at flytte deres børn fra de stigmatiserede 
områder: 	
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“De ressourcestærke forældre, de tager deres børn andre steder hen. Der bor 
ressourcestærke mennesker i Taastrupgaard og i Gadehavegård, de tager bare deres 
børn andre steder hen, også indvandrerne. De ved godt at de ikke gider være sammen 

med taberne, hvorfor skulle de det.” (Bilag 2, 21:03).	

	

Ovenstående udtalelse kan sammenlignes med Loïc Wacquants teori om effekterne af den 
territorielle stigmatisering, som han udvikler fra Pierre Bourdieu:	

	

“The stigmatized neighbourhood symbolically degrades those who live in it and they 
degrade it symbolically in return [...]” (Wacquant, 2007, p: 69. via. Bourdieu, 1993).	

	

De ressourcestærke forældre i de udsatte boligområder flytter deres børn til andre skoler 
end dem der ligger i de udsatte boligområder, fordi de anser “de andre” som tabere. Det kan 
sammenlignes med Wacquant, som siger at stigmatiseringen sætter skub i fraflytningen i de 
udsatte boligområder. 	
Det kan altså analyseres at der sker en reproducerende stigmatisering af Taastrupgaard, som 
yderligere stigmatiserer området og dets institutioner. Beboerne stigmatiserer selv området, 
når de flytter deres børn.  
Ligeledes oplever kommunen et faldende engagement i området som følge af 
parallelsamfundspakken, fordi beboerne ikke længere inddrages.	

	

“Det bliver meget synd for en. Det bliver meget ‘hvorfor skulle jeg engagerer mig i noget 
som helst. Det er alligevel slut, jeg skal alligevel flytte snart’.” (Bilag 2, 24:29).	

	

Det stemmer også overens med den forskning som Ann-Dorte Christensen og Sune Qvotrup 
Jensen har foretaget sig omkring Aalborg Øst, hvor stigmatiseringen af området medfører 
uengagerede beboere (Christensen & Jensen, 2012,  p: 101).  

	

Ligesom KAB, er det også Høje-Taastrup Kommunes overbevisning at 
parallelsamfundspakken medfører excel-planlægning. Dermed bliver der ikke inddraget 
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byrumsvisioner før efter den 1. juni 2019, hvor kommunernes udviklingsplaner skal være 
vedtaget. 	
Kommunens visioner indebærer blandt andet det berørte børnekulturhus, samt rekreative 
arealer (Bilag 2, 02:59). Det er meningen at borgerinddragelsen og helhedsplanerne skal 
komme efter udviklingsplanerne og kommunen vil benytte parallelsamfundspakkens 
redskaber til at åbne Taastrupgaard op. 	

	

“Planerne bliver implementeret gennem en fysisk helhedsplan og der vil du have 
beboerinddragelsesprocesserne i forvejen til ‘hvordan gør vi så det’. Men man kan sige at 

beboerinddragelsesprocessen, som man normalvis ville have haft, har været tilsidesat, 
fordi det har været så komprimeret.” (Bilag 2, 30:05)	

	

Udviklingsplanerne indeholder ikke nogle visioner for udearealerne eller indearealerne 
(Bilag 2, 41:58). Parallelsamfundspakken medfører at de nye planer kun indeholder 
volumener om områderne, og bagefter skal der tages hånd om volumenerne og omsætte det 
til en byplan. Derfor har parallelsamfundspakken tilsidesat borgerinddragelse og 
kommunen kan først involvere dem, når de har fået godkendt deres udviklingsplan. 	

	

5.2.4 Beboernes perspektiv  
 
Beboernes perspektiv på parallelsamfundspakken analyseres på baggrund af interviewene 
med Høje-Taastrup Kommune og boligselskabet KAB. Dette skyldes at der ikke har været 
mulighed for at komme i kontakt med beboerne. 	
Boligselskabet KAB mener, som nævnt i analysen af planlægningsprocessen, at beboerne 
ikke har meget indflydelse på deres boligområde efter parallelsamfundspakken blev 
vedtaget. Dette har ført til stor frustration for beboerne. KAB udtrykker det således:	

	

“De kan jo ikke forstå… altså de forstår jo ikke hvad det er der sker. De har deres følelser, 
de har deres utryghed. Det er deres hjem, det er deres bolig, det er deres familie og det er 

der deres venner bor. Mange af dem er født og opvokset her og vi har mange beboere 
som rykkede ind, da det stod færdigt i 1973, ældre beboere. De er glade for at bo her. Så 
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ja… det er klart man er sur, også selvom de konservative i kommunen siger ‘nårh jamen 
de kan da bare flytte altså…’ ”. (bilag 1, 18:32)	

	

Citatet viser tydeligt at beboerne ikke er tilfredse med parallelsamfundspakken og at den 
indtil videre udelukkende har givet anledning til frustration og utryghed.	
Beboerne er utilfredse fordi de ikke længere har indflydelse på udviklingen af deres eget 
boligområde. I 2016 var de med til at beslutte at 188 familieboliger skulle rives ned og nu 
har de end ikke indsigt i planerne før de er klar.	

	

“Selve beboerinddragelsen kan man sige, kommer jo så efterfølgende i virkeligheden, 
fordi det er jo der hvor planerne skal implementeres. Planerne bliver implementeret 

gennem en fysisk helhedsplan og der vil du have beboerinddragelsesprocesserne i 
forvejen til ‘hvordan gør vi så det’. Men man kan sige at beboerinddragelsesprocessen, 

som man normalvis ville have haft, har været tilsidesat, fordi det har været så 
komprimeret.” (Bilag 2, 29:54)	

	

Beboerne bliver publikum til udviklingen af Taastrupgaard og de kan ikke gøre andet end at 
bekymre sig om de bliver de næste som skal genhuses og det disengagerer beboerne (Bilag 
2, 22:38). 	

	

Kommunen understreger at parallelsamfundspakken har store konsekvenser for beboerne. 
Kommunen udtrykker det således: 	

	

“Det har kæmpe store konsekvenser for de beboere derude og det skal man virkelig have 
øje for. Men det har virkelig også store konsekvenser for den måde en kommune kan 

agere på, rigtig mange år frem i tiden, når man laver så store indgreb i boligområdet.” 
(Bilag 2, 53:00).	

	

Citatet indikerer at parallelsamfundspakken har store konsekvenser for beboerne, så det er 
med god grund at beboerne er frustreret og utrygge. I forlængelse af beboernes frustration 
og utryghed opstår der, som nævnt i analysen af planlægningsprocessen, manglende 
engagement blandt beboerne. 	
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5.2.5 Delkonklusion 	
Ud fra denne del af analysen kan det konkluderes at der er forskellige syn på 
parallelsamfundspakken. Analysen viser at Taastrupgaard har oplevet nogen grad af 
territorial stigmatisering og om dette sker på grund parallelsamfundspakken, bliver 
diskuteret i diskussionsafsnittet. 	
Ydermere kan det konkluderes at Høje-Taastrup Kommune ser parallelsamfundspakken 
som en mulighed for øget positiv udvikling af Taastrupgaard, hvorimod boligselskabet 
betragter parallelsamfundspakken som en forhindring. Det kan også konkluderes at 
parallelsamfundspakken medfører frustration og utryghed hos beboerne. 	
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5.3 Analyse af muligheder og konsekvenser 	
Dette afsnit vil indeholde en præsentation og analyse af de muligheder og konsekvenser som 
KAB, Høje-Taastrup Kommune og Taastrupgaards beboere hver især oplever i forbindelse 
med parallelsamfundspakken. 	
Der vil blive analyseret hvilken betydning parallelsamfundspakken har haft for dem i 
forbindelse med planlægningen af Taastrupgaard, samt hvad det har betydet for 
forhandlingerne og samarbejdet mellem KAB og Høje-Taastrup Kommune. 	
Herudover vil der være en analyse af de konsekvenser som KAB, kommunen og beboerne 
hver især har oplevet og om der også er kommet nogle positive udfald ud af 
parallelsamfundspakken og samarbejdet mellem KAB og Høje-Taastrup Kommune. 
Afsnittet vil indeholde en præsentation af deres oplevelser hver især. 	
Det formodes at KAB og Høje-Taastrup Kommune ikke har haft den samme opfattelse af 
forløbet og at de er stødt på forskellige positive og negative konsekvenser. Det formodes også 
at parallelsamfundspakken har haft forskellig betydning for de to parter.	

	

For KAB har parallelsamfundspakken betydet en større skepsis over for udviklingen af det 
fremtidige Taastrupgaard. Claus Bjørton udtrykker en vis usikkerhed for fremtiden, fordi 
parallelsamfundspakken har accelereret planlægningen og uegnede personer er med til at 
træffe beslutninger. 	

	

“Jeg tror at der er større risiko for, at lave noget der er totalt hovsa,	
ved de her parallelsamfundspakker. Ved at der sidder nogle mennesker... forstå mig ret... 

ikke har forudsætningerne for at træffe beslutninger omkring de ting, som det træffer 
beslutninger om.” (Bilag 1, 28:47)	

	

Fordi parallelsamfundspakken sætter beboerinddragelsen ud af spil og der sker et skift til 
top-down planlægning, bliver synspunkter fra beboerne ikke inddraget, trods det er disse 
mennesker som bruger og bevæger sig i området. Den excel-planlægning som både Høje-
Taastrup Kommune og KAB benævner i de tidligere analyseafsnit gør, at forhandlingerne 
handler om at opfylde regeringens krav. Dermed mister planlægningsprocessen fokus på 
byrumskvaliteten og det er netop det som KAB’s chef Claus Bjørton frygter.	
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Ydermere har parallelsamfundspakkens skift til top-down proces medført at meget få 
mennesker er involverede i udviklingsplanerne. Det bidrager til yderligere bekymring om 
hvorvidt de beslutninger der træffes, er de rigtige beslutninger (Bilag 1, 02:24). 	

	

Fra KAB’s synspunkt er der en holdning til at parallelsamfundspakken ikke kommer til at 
betyde noget for kernen i deres visioner for Taastrupgaard. Dette skyldes at der udarbejdes 
en helhedsplan efter udviklingsplanen er blevet godkendt af staten. Det har dog den 
betydning at beboerne ikke har nogen indflydelse på nedrivningerne i området og i øvrigt 
kan se frem til mange års byggerod (Bilag 1, 04:11). 	

	

Samarbejdet mellem KAB og Høje-Taastrup Kommune indebærer både enigheder og 
uenigheder. Uenighederne skyldes formentlig at KAB anser kommunen for at være den 
stærkere institution og dermed forsøger KAB at opnå de bedste aftaler, uden at gå for meget 
på kompromis. Uenighederne stammer blandt andet fra de forskellige holdninger til 
nedrivninger i Taastrupgaard, hvor KAB ønsker mindst mulig nedrivning, imens kommunen 
ser potentiale for at åbne området op. 	
Trods uenighederne er der ingen tvivl om at KAB har brug for kommunen, da de hjælper 
økonomisk, men også med indgangsvinkler til de rette fagfolk (Bilag 1, 12:18-14:15). 	

	

Parallelsamfundspakken har også den konsekvens for KAB, at de må sætte deres tidligere 
vedtaget plan fra 2016 på pause, som de ellers havde aftalt i samspil med beboerne. Det 
kommer til at påvirke forholdet mellem beboerne og boligselskabet, der skal overlevere de 
dårlige meddelelser om at flere nu skal genhuses (Bilag 1, 05:57). Den nye udviklingsplan 
bliver nemlig mere indgribende end beboerne havde forestillet sig. Dermed skal KAB også 
bruge tid på at genvinde tilliden til beboerne og de forventer en “ekstra svær beboerproces” 
(Bilag 1, 17:46).	
Parallelsamfundspakken har den konsekvens for KAB og beboerne at flere boliger skal rives 
ned, end der blev aftalt i 2016. Dermed skal der selvfølgelig genhuses flere beboere end dem 
der boede i de 188 boliger. Det er frustrerende for beboerne at de ikke ved om de bliver flyttet 
fra deres bolig og KAB mister også flere boliger end først antaget og forholdet til beboerne 
stresses. 	
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For Høje-Taastrup Kommune betyder parallelsamfundspakken at de får værktøjer til at 
komme i gang med at løfte Taastrupgaard, i stedet for at udsætte eller være sløve. 
Parallelsamfundspakken har betydet “[...] så er der jo nogle spilleregler, som er ens for alle.” 
(Bilag 2, 02:08). 	
Det er dog ikke fordi at kommunen er ovenud lykkelige, da de godt kan se at den accelererede 
proces kan være hård og ikke nødvendigvis positiv (Bilag 2, 07:50). Samtidig udtrykker 
kommunen at loven medfører stress i forhandlingerne med boligselskabet og det indebærer 
også et forringet forhold mellem de to instanser. 	
For kommunen, medfører parallelsamfundspakkens skolefordelingstiltag, der omhandler 
skolebørn i udsatte boligområder, kommunen får blandet skolerne med etnisk danske børn 
og ikke-vestlige børn. Dette ses der positivt på fra kommunens side (Bilag 2, 18:30). Det 
medfører dog også problematikker, fordi der i kommunen skal arbejdes med at fylde skolen 
op med 70% elever der ikke kommer fra lokalområdet: 	

	

“Det betyder der pludselig skal findes 70 % et andet sted fra. Det er den øvelse som, jo 
rent faktisk nok viser sig at være den sværeste af alle øvelserne, fordi du skal bryde med 

nogle tankesæt og nogle normer i det omkringliggende samfund omkring, hvad det 
betyder at have sit barn i en skole i Taastrupgaard [...]” (Bilag 2, 43:47).	

	

Derfor er det nye børnekulturhus essentielt og vigtigt, hvilket også kan ses idet at både Høje-
Taastrup Kommune og KAB omtaler det flere gange. Børnekulturhuset skal nemlig tiltrække 
elever og dette bliver en udfordring fordi forældre, muligvis ikke ønsker at deres børn går i 
skole i et område, som er på ghettolisten.  
 

	

Det er også tydeligt at parallelsamfundspakken kommer til at påvirke alle kommuner og 
deres arealer, samt borgere og ikke kun de enkeltstående udsatte boligområder og beboerne 
heri. Høje-Taastrup Kommune udtaler:  

	

”Det her det påvirker rigtig meget og det påvirker jo ikke kun boligområdet. Altså alle de 
tiltag som man arbejder med i udviklingsplanen, påvirker hele kommunen, når man 

nedlægger så mange boliger i et område. Nu har vi faktisk ramt dobbelt herude, fordi de 
to bebyggelser vi skal arbejde med, de ligger dør om dør. Det påvirker skolerne, fordi 
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nedlæggelser af så mange boliger påvirker befolkningstallene, det påvirker vores 
daginstitutioner, det påvirker kommunen langt ude i fremtiden i forhold til investeringer. 

Det påvirker vores anlægsudgifter.” (Bilag 2, 51:12) 

	

Citatet viser tydeligt at parallelsamfundspakken ikke kun har betydning for de udsatte 
boligområder, men også de omkringliggende kvarterer i de respektive kommuner. Dette 
betyder at der på nuværende tidspunkt planlægges efter en lille del af kommunes beboere, 
men har store konsekvenserne for den brede befolkning i kommunen. Samtidig medfører 
parallelsamfundspakken også at rigtig mange mennesker skal genhuses, hvilket der er 
begrænset plads til at gøre (Bilag 2, 08:45). Fordi at der er tre “hårde” udsatte boligområder 
er der pres på genhusningen, hvilket betyder at der rent faktisk ikke er nogen steder at flytte 
beboerne hen (Bilag 1, 37:36). Det kan skabe problemer andre steder i kommunen, hvilket 
vil blive diskuteret i diskussionsafsnittet. 
Ifølge KAB taler kommunen om midlertidige boliger, til de personer som skal genhuses, men 
det vil boligselskabet ikke høre tale om: “Det ved jeg ikke noget om. Det må du spørge 
kommunen om... jeg har ikke tænkt mig at bygge nogle midlertidige boliger.” (Bilag 1, 
38:06). 	

Parallelsamfundspakken og de udviklingsplaner som kommunerne laver, for at leve op til 
pakkens krav medfører utrygge, bekymrede og utilfredse beboere i Taastrupgaard. Fordi 
parallelsamfundspakken tilbyder planlægningsinstanserne nogle konkrete værktøjer, såsom 
nedrivning, kan beboerne ikke vide sig sikre på om de får lov at blive boende i deres hjem 
eller om de skal genhuses. I mediebilledet bliver der også fokuseret på nedrivningen og det 
medfører at beboerne giver op i kampen om deres boligområde: 	

	

“Så lige nu sidder alle beboerne og tænker at nu bliver jeg smidt ud lige om lidt. Hvordan 
laver du damage control på det? Det skal du tænke over på forhånd. Det er svært at 

tænke over på forhånd, fordi regeringen de offentlige gjorde det smask in you’re face. Det 
er de her 19 områder og så hæfter folk sig ved de 60%, det er det der skal rives ned. Så er 

der en ret stor sandsynlighed for at jeg bliver smidt ud, hvis det er 60% af mit 
boligområde, der skal fjernes. Så er der næsten ikke noget tilbage vel. Så bliver det sådan 
et narrativ man holder sig op ad. ‘Det bliver meget synd for en. Det bliver meget ‘hvorfor 
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skulle jeg engagere mig i noget som helst. Det er alligevel slut, jeg skal alligevel flytte 
snart’.” (Bilag 2, 23:54).	

	

Som det også ses i ovenstående citat, kan parallelsamfundspakkens krav om 60% færre 
familieboliger medføre at der sker et fald i engagement hos beboerne. Dette kan vi se med 
Loïc Wacquants teoretiske briller og det vil vi analysere nærmere i det nedenstående afsnit. 	
Ydermere kan det ses at planen kom som en overraskelse for Høje-Taastrup Kommune, 
hvilket fører til at kommunen ikke når at kontrollere situationen før at beboerne er utilfredse 
og bekymret. 	
KAB forklarer at de frygter fremtiden fordi de kender planens omfang, men at de frygter 
endnu mere for beboerne: “Men dem der ikke ved det endnu, de er ikke sure endnu, men 
det skal de nok blive. Altså de ved ikke hvor galt det her det bliver, det gør de ikke.” (Bilag 
1, 06:04). 	
Derfor frygter KAB at samarbejdet mellem dem og beboerne kommer til at lide under 
udviklingsplanen, fordi den er radikalt anderledes end den som beboerne vedtog (Bilag 1, 
16:41).  

	

5.3.1 Betydninger og konsekvenser i et Wacquant perspektiv	
Loïc Wacquants teori om avanceret marginalitet og territorial stigmatisering er yderst 
relevant når vi analyserer på hvilke muligheder og konsekvenser parallelsamfundspakken 
har, fordi det giver aspekter hvorfra vi kan se ligheder med den danske regerings udspil.  	

	

Ifølge Loïc Wacquant er spørgsmålet om de udsatte boligområder i bund og grund et politisk 
spørgsmål og det er løsningerne også (Wacquant, 1997, p: 46). Når først et område er blevet 
stigmatiseret, har magthaverne mulighed for at blande sig og det er det vi kan se i 
regeringens parallelsamfundspakke, som udnytter den territorielle stigmatisering. 	

	

“Der kan man sige, at den her plan skubber gang i noget arbejde, hvor boligselskaberne 
er nødt til at være med fordi det er deres boliger. Og man kan sige hvis vi skulle gøre det i 

vores eget tempo, vores egen måde så ville det måske, på en lidt blødere facon, er vi 
blevet pålagt nogle måder at gøre tingene på nu af regeringen. Men man kan sige så 
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kommer vi hurtigere i gang med at gøre det, så gør vi det lige nu og ikke først om ti eller 
tyve år.” (Bilag 2, 19:45).	

	

Som ovenstående citat viser, har parallelsamfundspakken givet Høje-Taastrup Kommune 
mulighed for at få gjort noget ved de fysiske og sociale problemer, som Taastrupgaard 
indebærer. Parallelsamfundspakken har derfor den betydning at kommunen har 
lovgivningen i ryggen når de vil løfte området gennem nedrivning. Konsekvensen bliver 
derfor en topstyret planlægningsproces, fordi regeringen har grundlaget for at vedtage 
retningslinjer for nedbrydningen af, hvad de kalder ghettoer og parallelsamfund i Danmark. 	
Det andet vi kan analysere ud fra kommunens ovenstående udtalelse er at 
parallelsamfundspakken kan vise sig at medføre mere radikal planlægning af 
Taastrupgaard. 	

	

“Vi sætter tydelige krav til de almene boligorganisationer og til kommunerne. Hvis de 
mod forventningen ikke løfter opgaven, vil staten overtage.” (Regeringen, 2018, p: 7).	

	

Vi kan sammenligne parallelsamfundspakken med ‘pisk eller gulerod’-udtrykket, da 
parallelsamfundspakken tilbyder en gulerod til planlægningsinstanserne med de redskaber 
som den indeholder, blandt andet ved at regeringen vil reservere op til 1. mia. kr. af den 
samlede kommunale økonomi til nogle nye resultattilskud til de kommuner, der lykkedes 
med integrationsindsatsen (Regeringen, 2018, p: 9). Samtidig tvinges kommunerne også til 
at lave store ændringer, da regeringen truer med at overtage administrationen af 
boligområdet, hvis de ikke kommunerne håndhæver regeringens regler. 	

	

Hvis det var op til kommunen og KAB at udvikle og løfte området ville det muligvis være på 
en blødere facon og resultatet ville måske først være endeligt om tyve år (Bilag 2, 19:50). 
Derfor udledes det at parallelsamfundspakken fører til mere gennemgribende omvæltninger 
i Taastrupgaard. 	

	

Høje-Taastrup Kommune er generelt mere positive omkring parallelsamfundspakken end 
KAB er, hvilket kan skyldes at det er KAB’s bygninger som kommunen får indflydelse på at 
kunne nedrive. 	
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Parallelsamfundspakken har medført at antallet af boliger, der skal nedrives i Taastrupgaard 
er steget fra 188 til 266 boliger. Usikkerheden som er opstået fordi beboerne ikke ved om de 
skal flytte, kan forårsage at færre mennesker vælger at engagere sig i området, fordi de føler 
sig disempowered, idet at de ikke kan gøre noget. Ifølge KAB er beboerdeltagelsen ved 
beboermøderne faldet drastisk siden aftalen i 2016 (Bilag 1, 24:35). 	
Som det er skrevet i teoriafsnittet vedrørende den avancerede marginalitet, kan vi også se at 
territorial stigmatisering kan påvirke engagementet i et udsat boligområde (Christensen & 
Jensen, 2012). Det faldende engagement kan skyldes en ‘os’ mod ‘dem’ mentalitet, når 
beboerne adopterer mediernes stigmatisering af boligområderne, og de begynder at anse de 
andre beboere som ‘tabere’. 	

	

5.3.2 Betydninger og konsekvenser i et empowerment 
perspektiv 
 
Ud fra et empowerment perspektiv har parallelsamfundspakken betydet at der er sket en 
ændring i forholdet mellem den objektive dimension og subjektive dimension. 	

	

Efter parallelsamfundspakken har boligselskabet KAB, som en del af den subjektive 
dimension, mistet en del af deres indflydelse og har dermed færre muligheder for at 
medvirke til en positiv udvikling af Taastrupgaard. Førhen var der derimod større 
sammenhæng mellem den objektive dimension, bestående af regeringens rammesætning 
samt kommunens visioner og helhedsplaner og den subjektive dimension bestående af 
boligselskabets investeringer og arbejde med bygningerne som aktør.  	
Denne ændring har ført til, som nævnt i analysen af planlægningsprocessen, en top-down 
planlægningsproces og dermed en underprioritering af beboerne, hvilket også kan 
udtrykkes som disempowerment af beboerne. Dette kan på længere sigt have store 
konsekvenser for den fremtidige udvikling af Taastrupgaard, da beboerne engagerer sig 
mindre i området. Det kan, som nævnt i analysen af beboernes perspektiv, betyde at der på 
sigt kan ske en stor fraflytning fra Taastrupgaard. 	
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5.3.3 Delkonklusion 
 
Ud fra denne del af analysen kan det konkluderes at parallelsamfundspakken har medført 
en ændring i magtforholdet, hvilket har betydet at kommunen har fået mere magt og dermed 
medhold fra lovgivningens side til, at nedrive flere boliger. Den øgede mængde af boliger, 
der skal rives ned har ført til bekymringer og utryghed hos mange af beboerne i 
Taastrupgaard. 	
Set fra kommunens side har parallelsamfundspakken betydet, at de har fået en række 
værktøjer til arbejde med deres udsatte boligområder herunder 
Taastrupgaard.   Parallelsamfundspakken har betydet at boligselskabet KAB, på nuværende 
tidspunkt er bekymrede for den fremtidige udvikling af Taastrupgaard, de er dog ikke 
bekymrede for kernevisionerne. 	
Derudover har parallelsamfundspakken betydet, at der er opstået flere uenigheder mellem 
kommunen og boligselskabet i forhandlingerne om Taastrupgaard.  	
Parallelsamfundspakken har ikke kun betydning for de udsatte boligområder. Den har også 
betydning og konsekvenser for de omkringliggende områder samt de tilhørende beboer. 	
Nogle af analysepunkterne diskuteres senere i diskussionsafsnittet.	
 

5.4 Konklusion på analysen 	
Ud fra de tre dele af analysen, kan det konkluderes at parallelsamfundspakken medfører 
forskellige muligheder og konsekvenser alt efter hvilket perspektiv det ses fra. Der er både 
positive og negative sider af parallelsamfundspakken. Kommunen betragter den som et 
værktøj til, at få gang i udviklingen af Taastrupgaard og nedrivning af boligblokke. 
Boligselskabet KAB ser parallelsamfundspakken som en stor forhindring og medfører 
bekymring for kvaliteten af Taastrupgaard som boligområde. Boligselskabet er bekymret for 
at den stramme deadline fører til hurtige og uovervejede beslutninger.	
Det kan også konkluderes at planlægningsprocessen er præget af regnearksøvelser, frem for 
reel byplanlægningen. Dette kommer til udtryk i manglende visioner for de arealer, der ikke 
tæller med i regnestykket, hvilket giver et manglende fokus på byrumskvaliteten. 	
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Ydermere kan det konkluderes at parallelsamfundspakken har ændret planlægningen for de 
udsatte boligområder i Høje-Taastrup Kommune. I Taastrupgaard har 
parallelsamfundspakken ledt til ændrede magtforhold. Planlægningsprocessen er gået fra 
en bottom-up styret proces til en top-down styret proces. Dette har konsekvenser for 
beboerne da de mister interesse og engagement i området. Derudover har 
parallelsamfundspakken givet anledning til frustration og utryghed for beboerne. Det kan 
også konkluderes at parallelsamfundspakken kan betragtes som en form for territorial 
stigmatisering af de udsatte boligområder. 	

	

Slutteligt kan det konkluderes at parallelsamfundspakken ikke kun påvirker de udsatte 
boligområder, men den påvirker også naboområderne og resten af kommunen.  	

	

Grundlaget for og konsekvenser af parallelsamfundspakken diskuteres i næste afsnit.  	
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6 
Diskussion 

 
Dette afsnit vil indeholde en diskussion af nogle af de områder der er blevet analyseret i de 
forrige analyseafsnit. Diskussionen vil blandt andet indeholde diskussioner om 
stigmatisering i forbindelse med udsatte boligområder og deres beboere, herunder 
konsekvenserne af at beboerne er disempowered. Derudover diskuteres konsekvenser og 
mulighederne som følge parallelsamfundspakken. Til sidst diskuteres det overordnede 
udbytte af projektet og hvad der kunne have været interessant, yderligere at inddrage. 	

 

6.1 Regeringens definition af ghettobegrebet 
Giver den danske regerings definition af ghettobegrebet mening? 	

“Det er vanvittigt at tale om ghettoer i en velfærdsstat som den danske. Der findes ikke 
ghettoer i Danmark. ...” (Politiken, 2013)	

	

Ifølge Wacquant findes der ikke ghettoer i Europa. 	
Derimod findes der, som nævnt i teoriafsnittet, anti-ghettoer, som minder om de danske 
boligområder som er på ghettolisten. Regeringen har defineret områderne som udsatte 
boligområder, ud fra at der er mange beboere med forskellige etniciteter og kulturer. Men 
ifølge Wacquants ghettobegreb, er det en homogen, altså ensartet, beboersammensætning 
som gør et boligområde til en ghetto. Der kan derfor godt argumenteres for at regeringens 
ghettobegreb er misvisende.	
Regeringen har valgt at benytte ghettobegrebet om udsatte boligområder i Danmark, og 
brugen kan godt forsvares, da det som nævnt i teoriafsnittet om territorial stigmatisering, 
giver regeringen mulighed for at tage nogle drastiske værktøjer i brug, for at komme de 
udsatte boligområder til livs.	
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Ud fra regeringens definition af en ghetto har regeringen, som tidligere nævnt, lavet nogle 
kriterier som skal bestemme om et boligområde kan anses for at være et udsat boligområde 
eller en ghetto.	

	

Hvis et boligområde, som nævnt i problemfeltet, slår ud på 2 ud af 4 kriterier, anses det for 
at være et udsat boligområde. Hvis dette er tilfældet, er der blevet lavet nogle tiltag, som skal 
gennemføres, for at få boligområderne af ghettolisten igen. 	
Tiltagene som regeringen har vedtaget, er ens for alle boligområder, lige meget hvilke 
kriterier de slår ud på. Om et boligområde slår ud på at der er for meget kriminalitet eller at 
gennemsnitsindkomsten er for lav, betyder ikke noget. Konsekvenserne vil være de samme. 
Et af de tiltag der har vakt størst opsigt er nedrivning af boliger i udsatte områder. Hvis et 
boligområde er endt på ghettolisten skal antallet af almene familieboliger reduceres til 40% 
og dette er lige meget hvilke kriterier boligområdet har slået ud på. I Taastrupgaard har de 
slået ud på tre kriterier, som nævnt i problemfeltet: for lav gennemsnitsindkomst, for få 
uddannede og for mange ikke-vestlige indvandrere. Af den grund skal der nedrives et stort 
antal boliger, udelukkende fordi det er blevet vedtaget i regeringen, at alle har de samme 
spilleregler, som Nabil Zacharias Ben Chaabane også siger under interviewet med Høje-
Taastrup Kommune: 	

	

“ Efter den nye lov kom, så er der jo nogle spilleregler, som er ens for alle. Vi skal indgå 
nogle aftaler, med boligselskaberne, om at nå det her benchmark på 40 procent.” (Bilag 

2, 2:07)	

	

6.2 Grundlaget for parallelsamfundspakken	
Kan det passe at de samme principper og konsekvenser kan benyttes i alle boligområder, 
lige meget hvad problemet er i dem og giver grundlaget for parallelsamfundspakken egentlig 
mening? 	

Det kan være svært at se hvordan det skal hjælpe på problemer med udsatte boligområder 
med sociale problemer, ved at rive boliger ned. Det kan tænkes at det havde været mere 
effektivt og mindre stigmatiserende at lave nogle bestemte spilleregler, alt efter hvilke 
kriterier de udsatte boligområder slår ud på. 	
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Sociale tiltag til at løse sociale problemer, ville være den oplagte løsning og regeringen har 
da også lavet nogle indsatser, for eksempel i forbindelse med børnenes fremtid. Men det er 
ikke de sociale tiltag som er problemet, men derimod nedrivning af velfungerende boliger.  	

	

Det fylder meget i medierne, at der er boligmangel i især de større byer som Aarhus og 
København, hvor mange studerende har svært ved at finde boliger, som de har råd til at bo 
i. Helene Toxværd der er landsformand for lejernes landsorganisation siger: 	

	

“Til trods for at man er i gang med at bygge, så er manglen på studieboliger markant i 
de større byer. Det skyldes, at vi stadigvæk bygger for få boliger, som er til at betale for 

unge, studerende og de øvrige lavindkomstgrupper.” (Tv2.dk, 2018)	

	

Som det beskrives i citatet er det svært for unge, studerende og andre med lav indkomst, at 
finde boliger i de størrer byer, som det er muligt at betale sig fra. 	
Derfor kan der stilles en undrende overfor, at en af kommunernes mest brugte løsninger på 
problemet med udsatte boligområder, er at rive velfungerende boliger ned i stedet for at 
ommærke mange flere af boligerne i de udsatte boligområder til studieboliger, 
ungdomsboliger, ældreboliger m.m. Det er muligt at det ikke ville være nok til at ændre hele 
beboersammensætningen i et udsat boligområde, men det ville klart være en start. Ved at 
ommærke boligerne til andet end almene familieboliger, ville det være et krav at studerende 
for eksempel flyttede ind i de ommærkede studieboliger og på denne måde ville koefficienten 
for folk under uddannelse også ændre sig. 	
Men KAB peger på at dette muligvis ikke ville være tilfældet: 	

	

“Ja, eller at man ikke gør noget og bare bruger om-mærkninger som sådan et redskab... 
altså Holbæk er et glimrende eksempel, hvor de lige fik lagt frem, at de ville omdanne til 

200 ungdomsboliger i Holbæk. Altså vi kan ikke engang tiltrække dem til et sted, som har 
direkte bustransport til DTU og det tager 5 min. med en bus. Så at tro at Holbæk bliver 

centrum for en masse unge, som studerer, det er naivt.” (Bilag 1, 29:58)	

	

Det kan tænkes at de studerende ikke har interesse i at bo i et udsat boligområde, da 
boligområderne ofte får negativ omtale og efter regeringen har lavet 
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parallelsamfundspakken, er der nu også særlige regler for boligområderne, der kan gøre det 
mindre attraktivt at flytte til et udsat boligområde. 	

	

I forbindelse med at regeringen netop har lavet en række indsatser som er ens for alle 
kommuner og boligselskaber der har udsatte boligområder, siger KAB: 	

	

“Det greb er bare hovedløst og det jo bare for at nedbringe antallet, så når det skal gå så 
stærkt og man bare synes at sådan én model er det der passer til alle og at alle skal 

tilpasse sig de her greb. Så får man ikke nødvendigvis særligt gode resultater ud af det.” 
(Bilag 1, 30:24)	

	

KAB mener altså ikke nødvendigvis at det er et smart træk fra regeringen, at lave fælles 
spilleregler for alle kommuner og boligselskaber med udsatte boligområder. KAB mener at 
eftersom at processerne skal foregå hurtigere end hidtil antaget, kan det ende med nogle 
uhensigtsmæssige resultater. 	

	

Men det kan tænkes at regeringen har været nødt til at lave fælles spilleregler for alle 
kommuner med udsatte boligområder, da det vil blive for avanceret at skulle lave forskellige 
spilleregler, alt efter hvad boligområderne havde slået ud på og at det ville have for store 
økonomiske omkostninger i længden, for både kommunerne, boligselskaberne og 
regeringen. 	
Det kan dog tænkes at regeringen har kigget på Aalborg Øst som inspiration, hvor der ikke 
længere er nogle ghettoer. Den metode der er blevet brugt i Aalborg Øst, kaldes i dag 
Aalborg-modellen.	

	

“I Aalborg Øst ved de, at regeringens ghettoplan virker. ‘Det var grænseoverskridende 
for os. For jeg synes ikke, vi skal sortere i folk.’” (Zetland, 2018) 	

	

Som Laila Thomsen der er formand for Alabu Bolig forklarer, er det lykkedes at komme 
ghettoerne i Aalborg til livs. 	
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Hun siger at regeringens ghettoplan virker, men anerkender også at det er en hård plan og 
at det ikke er rart at skulle udelukke og sortere i folk, men at det er en nødvendighed, hvis 
parallelsamfundene skal ud af Danmark. 	
Nogle af de tiltag der blev brugt i Aalborg Øst, er blandt andet renovering, nedrivning og 
ommærkning, udlejningsregler i udsatte boligområder og boligsociale forhold. 	
Dette er også nogle af de tiltag som regeringen har inkorporeret i parallelsamfundspakken. 
Det kunne have været interessant at have lavet et interview med regeringen, for at få deres 
perspektiv på ghettoproblematikken og høre hvorfor de har valgt at handle som de har og 
om de faktisk har brugt Aalborg-modellen som inspiration og har kigget på hvad der har 
virket for Aalborg Øst. Interview af regeringen vil vi komme ind på senere i diskussionen. 	

	

6.3 Ét Danmark uden parallelsamfund 	
Regeringen skriver i Ét Danmark uden parallelsamfund at de er gået fordomsfrit til værks 
i forbindelse dette politiske initiativ. (Regeringen, 2018, p: 7). Men er de rent faktisk det? 	

Ifølge Loïc Wacquant er regeringen netop ikke fordomsfrie. Regeringen bruger ordene 
parallelsamfund og ghetto om udsatte boligområder i Danmark, hvilket indikerer at 
beboerne i disse områder lever i et samfund, der fungerer uafhængigt af “det rigtige 
samfunds” love og regler. At benytte ghettobegrebet om områder, der i sidste ende ikke kan 
defineres som ghettoer, er problematisk, da det medfører stigmatiserende fordomme om de 
udsatte boligområder og dette har en social konsekvens for beboerne (Wacquant, 2007, p: 
68). Det er også denne oplevelse som flere af borgmestrene i kommuner med udsatte 
boligområder har: 	

	

“Flere borgmestre i kommuner med boligområder på ghettolisten oplever, at det er et 
stigmatiserende stempel at få. Beboerne bliver hverken glade eller motiverede 

samfundsborgere af det…” (Dr.dk, 2018)	

	

Dette er også beskrevet i teoriafsnittet, at brugen af ghettobegrebet på myndighedsniveau, 
kan have konsekvenser for boligområderne, da de bliver territorialt stigmatiseret og at dette 
blandt andet skaber afstandstagen og  disengagement. 	
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Når beboerne i udsatte boligområder får et stempel om, at de er et problem for samfundet, 
kan det medfører at beboerne bliver umotiveret. Det kan betyde at beboerne ikke har lyst til 
at forsøge at integrere sig i det danske samfund, de har ikke lyst til at lære dansk, at få en 
uddannelse og finde et job, fordi de allerede er blevet stemplet som et problem.	
Et af regeringens postulater, er at mange indvandrer er blevet eller forbliver arbejdsløse, 
fordi de bor i et udsat boligområde. Men dette er ikke tilfældet:  	

	

“Beboere udenfor arbejdsmarkedet er ikke blevet arbejdsløse af at bo i disse områder, 
men bor der derimod, fordi de arbejdsløse.” (Politiken, 2018)	

	

Som adjunkt professor Hans Skifter Andersen her siger, er det ikke fordi beboerne ikke 
ønsker at arbejde, men at de er endt i de udsatte boligområder, fordi det er der hvor de har 
råd til at få en bolig (Politiken, 2018). Hans Skifter Andersen mener at regeringen har vendt 
årsagssammenhængen på hovedet, til hvorfor disse såkaldte parallelsamfund opstår. Her 
kan der argumenteres for at regeringen ikke har kigget dybt nok i den forskning, der findes 
i forhold til udsatte boligområder, også forskning fra Danmark. Regeringen har valgt at 
benytte sig af ghettobegrebet, som en betegnelse for de udsatte boligområder i Danmark. 
Men flere forskere, heriblandt Hans Skifter Andersen, siger, at det at sige at der ghettoer i 
Danmark, er misvisende, da disse boligområder ikke vil kunne betegnes som ghettoer. En 
ghetto var oprindeligt et sted, hvor folk blev tvunget til at bo. Men dette er ikke tilfældet 
her  (Dr.dk, 2018). Dette stemmer også overens med Wacquants teori om ghettoområder 
(Wacquant, 2008).	
At regeringen har valgt at bruge dette begreb, har medført en masse stigmatiserende 
fordomme for de udsatte boligområder og dem der bor i dem. 	

	

6.4 Regeringens indsats for børn og unge i udsatte 
boligområder	

Vil regeringens indsats for børn og unge i udsatte boligområder, være gavnlig for 
boligområdernes børn? 	
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En af regeringens indsatser under indsatsområdet “En god start på livet for alle børn og unge 
“, er at børn fra de udsatte boligområder skal i obligatorisk dagtilbud fra de fylder 1 år. Dette 
er forældrenes ansvar at børnene kommer af sted, at de passer deres skole og får dem videre 
i uddannelsessystemet. 	
Hvis forældrene ikke sørger for dette, vil deres børne- og ungeydelse bortfalde (Regeringen, 
2018, p: 8, Boks 2). 	
Dette er noget af det som Wacquant beskriver, som karakteriserende for den neoliberale 
stat. Han nævner blandt andet tiltag som styrkelse af kulturel og ideologisk fortælling om 
deres individuelle ansvar og dette kan vi også se tegn på i parallelsamfundspakken. Her har 
regeringen lagt forældrene til børn i udsatte områder, til ansvar for deres børns fremtid, hvis 
de fortsat ønsker at modtage børne- og ungeydelse (Regeringen, 2018,  p: 8). 	
Men ved regeringen bedre end forældrene selv, hvad børnene har brug for og hvornår de er 
klar til at komme i dagtilbud? 	
Ikke alle børn er ens og børn har forskellige behov. Regeringen mener at mange af børnene 
i udsatte områder, er i en udsat position hjemme hos deres forældre, fordi de bliver overladt 
til sig selv. 	

	

“...Men der er også forældre i parallelsamfundene, som ikke tager ansvaret på sig og 
overlader barnet til sig selv. Det kan skade barnet.” (Regeringen, 2018, p: 27).	

	

Dette er grunden til at regeringen vil have at alle børn i udsatte områder, skal i obligatorisk 
dagtilbud fra de er 1 år. Regeringen mener at børnene har bedre forudsætninger for at lære 
ordentligt dansk, at lære de danske normer og værdier og blive klar til at indgå i det danske 
samfund, hvis de kommer tidligt i dagtilbud. 	
Men børneforsker professor Charlotte Ringsmose siger at dette ikke altid er tilfældet og at 
kvaliteten i dagtilbuddene har betydning for om det vil være en succes, at komme børn i 
udsatte positioner tidligt i dagsinstitution (Berlingske, 2019b).    	

	

“»Børn i udsatte positioner kan have gavn af, at komme i institution, hvis kvaliteten er i 
top, fordi de kan være ringere stillet hjemme. Vi har set på, hvordan kvaliteten er i 

dagtilbud med mange børn i udsatte positioner, og det, vi kan se, er, at det er svært at få 
den tilstrækkelige kvalitet.” (Berlingske, 2019b).	
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Regeringen har valgt at bruge de samme principper, på alle børnene. Derfor kan det siges at 
regeringen ser på børnene som en samlet helhed, frem for at se på de enkelte individer. 	
Udsatte børn har brug for kontakt, stimulering, tryghed og stabilitet og i mindre grad brug 
for at være sammen med større grupper af børn. Men der er ikke tilstrækkelig voksenkontakt 
for børnene i dagtilbuddene og dette kan være skadeligt for børnene. Det er blevet normal 
praksis, at sende børn tidligt i dagtilbud, hvor de har mere kontakt med børn end med 
voksne, dette går imod hvad børn har brug for, siger Charlotte Ringsmose (Berlingske, 
2019b). De samme principper kan altså ikke bruges på alle børn og regeringen burde se 
børnene som enkelte individer og tage højde for, at ikke alle børn er ens.  	

	

6.5 Parallelsamfundspakkens muligheder og 
konsekvenser for KAB og Høje-Taastrup Kommune	

Hvilke muligheder og konsekvenser har parallelsamfundspakken haft for KAB og Høje-
Taastrup Kommune? 	

En af de konsekvenser der kan tænkes, at opstå i forbindelse med at beboerne i 
Taastrupgaard skal flyttes og genhuses andre steder i Høje-Taastrup Kommune er, at der 
kan opstå nye udsatte boligområder. Beboerne kan ikke rykkes til Gadehavegård eller 
Charlotteager da disse boligområder også er registreret som ghettoområder. Det bliver svært 
for KAB at finde boliger til de beboere der skal genhuses, uden at der igen vil komme en 
koncentration af ikke-vestlige indvandrere og det vil også være svært at undgå at 
problemerne fra de udsatte boligområder ikke følger med: 	

	

“...det sandsynligvis medføre(r), at beboernes problemer herunder ‘fattigdom og 
kriminalitet, som vil belaste det nye område’, også flytter med.” (Berlingske.dk, 2018b)	

“Der er alt mulig grund til at tro, at nissen flytter med beboerne. Så har man brugt en 
masse penge på at forandre boligområderne og flytte beboere, og bagefter er 

problemerne de samme som før” (Berlingske.dk, 2018b)	
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Dette er en af de bekymringer som Høje-Taastrup Kommune og KAB har i forhold til 
genhusningen af Taastrupgaard. Men det også en bekymring der er i de andre kommuner 
og boligselskaber i Danmark. Det er også en erfaring som andre lande har, der har forsøgt 
sig med at flytte beboere fra ghettoområder, til andre boligområder. Udflytningen af disse 
beboere “...fører til, at udsatte borgere blot samler sig i nye boligområder, der på flere 
måder ligner de bydele de flyttede fra”  (Berlingske.dk, 2018b). 	
Da vi desværre ikke har interviewet regeringen, vides det ikke om det er noget de har 
indtænkt i planerne, men det er tydeligt at forskere på området, ser pessimistisk på kravene 
i ghettolisten. 	

	

En anden konsekvens som parallelsamfundspakken og dens indsatser kan have, er at de 
udsatte boligområder bliver endnu mindre attraktive end de er i forvejen. Det kan tænkes at 
boligområderne har fået så meget negativ omtale og så mange regler, at det ikke er noget 
som folk har lyst til at bo i. Disse boligområder vil blive “overvåget” af kommunen, 
regeringen og medier mere end hidtil, og mange mennesker som bliver stigmatiseret selvom 
de faktisk allerede opfylder de krav som regeringen stiller, vil se det som en krænkelse af 
deres privatliv. 	

	

6.6 Disempowered beboere 	
Er beboerne i udsatte boligområder blevet disempowered, i forbindelse med 
parallelsamfundspakken?	

Nedenstående er en diskussion af, om det kan siges at beboerne i udsatte boligområder, med 
særligt fokus på Taastrupgaards beboere, er blevet disempowered i forbindelse med 
parallelsamfundspakken og planlægningen for de udsatte boligområder. 	

	

Beboerne i Taastrupgaard var i 2016, selv med til at lave en ny udviklingsplan, hvor der var 
taget store beslutninger for området. Disse beslutinger var blevet taget i samråd 
Taastrupgaards beboere. Dette har med stor sandsynlighed givet beboerne en fornemmelse 
af at de også har en stemme i samfundet og i forhold til hvad de ønsker for deres 
boligområde. 	
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Da parallelsamfundspakken blev vedtaget, kom der nogle indsatser som Høje-Taastrup 
Kommune og KAB skulle forholde sig til og planlægningsprocessen blev fremskyndet 
betydeligt. Den borgerinddragelse der tidligere havde været, blev pludselig lukket ned og 
beboerne har intet at sige i forhold til planlægning. 	

	

Høje-Taastrup Kommune oplever også at beboerne i Taastrupgaard er frustrerede og ikke 
har den samme lyst til at engagere sig i boligområdet og for eksempel møde op til 
informationsmøder, da beboerne alligevel ikke har noget at skulle have sagt. 	

	

“Det bliver meget synd for en. Det bliver meget ‘hvorfor skulle jeg engagere mig i noget 
som helst. Det er alligevel slut, jeg skal alligevel flytte snart’. Det er ligesom den 

fremherskende måde at se det på som beboer.” (Bilag 2, 24:29)	

	

Som citatet beskriver har beboerne mistet lysten til at engagere sig i deres boligområde, da 
de alligevel skal genhuses og at mange af beboerne ikke kommer tilbage til Taastrupgaard 
på grund af de nye regler. Der ligger endda begrænsninger for, hvor de kan flytte hen eller 
blive genhuset, da beboerne som tidligere nævnt ikke må bo i Gadehavegård og 
Charlotteager. Derudover skal de deles ud over forskellige boligområder i Høje-Taastrup, da 
der ellers er risiko for at der opstår nye udsatte boligområder. 	
Der er altså pludselig en masse regler for, hvor de må flytte hen og dette er blandt andet med 
til at disempower disse mennesker, i det at et hjem er noget personligt og som det ønskes at 
have indflydelse på. 	

	

“De kan jo ikke forstå… altså de forstår jo ikke hvad det er der sker. De har deres følelser, 
de har deres utryghed. Det er deres hjem, det er deres bolig, det er deres familie og det er 

der deres venner bor. Mange af dem er født og opvokset her og vi har mange beboere 
som rykkede ind, da det stod færdigt i 1973, ældre beboere. De er glade for at bo her. Så 

ja… det er klart man er sur…” (bilag 1, 18:32)	

	

“Det er altså et voldsomt indgreb i deres liv. Den mest trygge base vi har er vores bolig og 
vores familie, og vi har allerede genhuset 188 familier og oddsene er jo at vi kommer til 

at ramme ind i, at nogle af dem skal vi rykke igen.” (Bilag 1, 06:20)	
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Som beskrevet ovenfor, er et hjem noget der har betydning og som er forbundet med 
tryghed. Mange af beboerne har deres venner og familie i boligområdet og har boet der hele 
deres liv og pludselig kommer regeringen og træder ind i deres privatsfære og begynder at 
stille en masse krav og flytter beboerne ud af deres trygge rammer. Beboerne ved ikke hvor 
de kommer til at bo, men de ved at der er mange flere der skal genhuses, end der faktisk er 
ledige boliger til. 	

	

“Men kommunen taler seriøst, om midlertidige boliger... altså pavilloner. Hvor folk skal 
bo i op til 10 år” (Bilag 1, 37:51)	

	

Det kan tænkes at flere af beboerne har det svært med at vide, at de muligvis bliver flyttet 
over i midlertidige boliger, som slet ikke er tilstrækkelige. Pludselig skal de til at opfostre 
deres børn i et ikke-blivende hjem og som muligvis ikke giver den tryghed som forældrene 
gerne vil give deres børn. Beboerne bliver sat i en tilstand, hvor de igen vil kunne blive set 
skævt til og hvor det bliver gjort tydeligt at disse mennesker er blevet flyttet ud, fordi de er 
blevet anset for at være et problem.  Stigmatiseringen af Taastrupgaard, kan altså gå hen og 
blive et problem for området når renoveringen af boligområdet er færdigt og der skal nye 
beboere ind. 	
Det kan altså godt siges at beboerne i udsatte boligområder er blevet disempowered gennem 
parallelsamfundspakken og dens indsatser, idet at der bliver stillet flere krav som de skal 
efterleve. De vælger ikke selv hvor de vil bo og de har ikke indflydelse på deres boligområde.	

	

6.7 Validitetsvurdering af projektet 	
Er vores metoder og teorier valide og tilstrækkelige nok til at konkludere den egentlige 
betydning af parallelsamfundspakken? 	

Der er tre perspektiver mere, som kunne have været interessante at kigge på og som kunne 
have givet projektet mere rygrad. Det ville have været interessant at interviewe regeringen, 
beboerne i Taastrupgaard og naboerne til Taastrupgaard. 	
Det ville have været gavnligt for projektet, hvis der var blevet udført et interview af 
regeringen. Dette interview ville kunne have bidraget til hvad deres perspektiv er på 
parallelsamfundspakken og det kunne have givet os en dybere indsigt i hvorfor regeringen 
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har handlet som de har. Det kunne have været interessant at få at vide, hvorfor regeringen 
har valgt at nedrivning af velfungerende boliger er en af de indsatser som de har besluttet 
og som de lægger vægt på, frem for ommærkning af flere boliger. Derudover kunne det være 
interessant at vide, hvorfor mange af deres indsatser er rettet mod de fysiske tiltag, frem for 
nogle positive sociale tiltag og ikke sociale tiltag som kan have negativ effekt, for eksempel 
kriminalisering og øget politiindsats i udsatte boligområder. 	

	

Det kunne, udover at interviewe regeringen, have været interessant at interviewe beboerne 
i Taastrupgaard, for at få en indsigt i deres følelser, i forhold til at de skal flyttes til andre 
hjem og muligvis midlertidige hjem. Derudover ville vi gerne have viden om, hvad de mener 
om parallelsamfundspakken og om de kun kan se negative ting ved de tiltag regeringen har 
besluttet, eller om de også kan se noget positivt ved det. Vi ville også gerne have haft indsigt 
i hvad de føler omkring at nogle af børnene i Taastrupgaard skal flyttes til andre 
daginstitutioner, væk fra deres venner og vante rammer. Generelt er beboernes perspektiv 
ikke noget der bliver hørt specielt meget i hele diskursen omkring parallelsamfundspakken 
og dens tiltag, hverken i regeringen og heller ikke særligt meget i medierne. 	

	

Det sidste interview der ville kunne have givet et nyt perspektiv, ville være et interview af 
nogle af naboerne til Taastrupgaard. Ved at interviewe naboerne, ville vi kunne få indsigt i 
hvad tænker deres tanker er om parallelsamfundspakken og de tiltag den indeholder. 
Derudover ville vi kunne få indsigt i hvad de føler om, at en del af beboerne fra 
Taastrupgaard kan ende med at flytte tættere på naboerne og om naboerne har nogle 
fordomme i forhold til beboerne i Taastrupgaard og om de overhovedet synes, at det er noget 
der vedrører dem. 	

	

Flere perspektiver ville have givet os en større indsigt i de forskellige problemstillinger som 
parallelsamfundspakken forsøger at løse, men også skaber. Interviewene vi har lavet, har 
dog givet god indsigt i planlægningen af Taastrupgaard og i KAB og Høje-Taastrup 
Kommunes perspektiv på parallelsamfundspakken og de konsekvenser den kan have, både 
overordnet set og i Taastrupgaard. Alt i alt har interviewene givet et godt grundlag for 
projektet, men det havde været en klar fordel at have udført de sidste interviews med 
regeringen, beboerne i Taastrupgaard og naboerne til Taastrupgaard.	
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7 
Konklusion 

 
Gennem dette projekt har vi undersøgt følgende problemstilling ved at analysere interviews 
med Høje-Taastrup Kommune og KAB. 	

	

Hvilke perspektiver har Regeringen, Høje-Taastrup Kommune, KAB og beboerne på 
parallelsamfundspakken og hvilke muligheder og konsekvenser har den haft for de 
involverede parter og planlægningsprocessen?	

	

Gennem projektundersøgelsen kan det konkluderes at der er forskellige syn og holdninger 
til parallelsamfundspakken. Regeringen ser parallelsamfundspakken som en nødvendighed, 
eftersom de ikke mener at den nuværende planlægning er tilstrækkelig, til at løse 
problemerne i de udsatte boligområder. Parallelsamfundspakken har en del fællestræk, med 
de værktøjer og tiltag der blev benyttet i Aalborg Øst. Samtidig kan parallelsamfundspakken 
sammenlignes med Loïc Wacquants tanker om den neoliberale stat, fordi regeringen 
forsøger at nedbryde de udsatte boligområder gennem økonomisk incitament og skærpede 
straffe i udvalgte boligområder. På den måde kan vi se træk af den avancerede 
marginalisering i det danske samfund. 	
Analysen af parallelsamfundspakkens muligheder og konsekvenser viser at samarbejdet 
mellem Høje-Taastrup Kommune og KAB er blevet mere anstrengt efter lovens vedtagelse, 
da der er uenigheder om visionerne og metoderne for planlægningen og udviklingen af 
Taastrupgaard. 	
Høje-Taastrup Kommune betragter parallelsamfundspakken som et godt værktøj til at få 
igangsat nogle af de planer der allerede var på tegnebrættet. 	
Boligselskabet KAB synes ikke parallelsamfundspakken er en god ide, hvilket blandt andet 
skyldes at det er deres bygninger der skal rives ned, men også at pakken forringer forholdet 
til beboerne, som ikke længere inddrages i planlægningen. 	
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Gennem analysen kan det konkluderes at parallelsamfundspakken har betydning for 
beboerne i Taastrupgaard. Ved at inddrage Loïc Wacquants teori om territorial 
stigmatisering kan det udledes at beboerne mister engagement og at de bliver frustrerede 
over Høje-Taastrup Kommune og KAB, fordi de ikke holder hvad de lovede ved den første 
aftale der faldt på plads i 2016. Forskellen på 2016-planen og udviklingsplanen er at 
beboerne ikke længere har nogen indvirkning på planlægningen og de er dermed blevet 
disempowered. Der er sket et skift til top-down styret planlægning, efter 
parallelsamfundspakken har sat krav til planlægningen af de “hårde” udsatte boligområder. 	
I forlængelse af dette, kan det konkluderes at planlægningsprocessen førhen var en bottom-
up proces, hvor der var et godt samarbejde mellem kommunen, boligselskabet og beboerne. 
Dengang visionerne for Høje-Taastrup Kommunes udsatte boligområder blev til, var det i 
høj grad beboerne der udtrykte hvilke udfordringer de oplevede og hvilke forandringer de 
ønskede. Dette oversatte kommunen til visioner og helhedsplaner i tæt samarbejde med 
boligselskabet. Til slut i denne proces godkendte beboerne helhedsplanen ved afstemning. 
Dette blev efter parallelsamfundspakken, ændret til en top-down proces, hvor kommunen 
har fået mere magt til at gennemføre de nødvendige beslutninger, selvom der måske stadig 
ønskes en bredere proces. Derudover er ændringer i planprocessen præget af en overgang 
fra reel byplanlægning til regnearksøvelser, hvor det på nuværende tidspunkt mere eller 
mindre handler om at opfylde regeringens krav og kriterier, frem for at tænke i 
byrumskvalitet.	

	

Mange af tiltagene i parallelsamfundspakken er uafprøvede. Dette kommer blandt andet til 
udtryk i kravet om obligatorisk dagtilbud for børn. Igennem parallelsamfundspakken ønsker 
regeringen at hjælpe de børn i udsatte områder, som er i en udsat position, fordi de bliver 
hjemme og bliver overladt til sig selv. Det forholder sig imidlertid sådan, at ikke alle børn er 
ens. Så kravet om at de skal i daginstitution når de fylder 1 år, kan gøre mere skade end gavn. 
Forældrene til børn i udsatte områder, mister derudover muligheden for selv at træffe en 
beslutning om hvornår det ville være bedst for barnet at starte i daginstitution. Igen viser 
dette tiltag sig som en pragmatisk regnearksøvelse, hvor alle børn skæres over én kam, uden 
at sørge for at der er differentierede løsninger for det enkelte barn.  	
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I forhold til kvaliteten af resultaterne i projektet kan det konkluderes, at det ville have givet 
et bredere billede af mulighederne og konsekvenserne af parallelsamfund pakken, hvis 
regeringen, beboerne og naboerne til Taastrupgaard også var blevet interviewet. Selvom 
dette ikke har været muligt, er der alligevel opnået sigende analyser af hvilke muligheder og 
hvilke konsekvenser parallelsamfundspakken har i forhold til planlægningsprocessen, 
eftersom der udført interviews med de to instanser, der er mest involveret i den nuværende 
planlægningsproces. 	
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8 
Perspektivering 

 
Perspektiveringen vil tage afsæt i tre udsatte boligområder fordelt i Danmark og 
perspektiverer til de forskellige metoder og de valg der er blevet truffet for at leve op til 
regeringens parallelsamfundspakke. Boligområderne der perspektiveres til, er henholdsvis 
Gellerupparken der ligger i Aarhus, Vollsmose i Odense og Aalborg Øst i Aalborg. Yderligere 
perspektiveres der til et slumområde i Buenos Aires, Barrio 31, hvor et dansk arkitektfirma 
er med til at udvikle området og integrere det med resten af den argentinske hovedstad.  

	

8.1 Gellerupparken - Aarhus 	
Gellerup er et kvarter i Brabrand, som ligger lidt uden for Aarhus.  Gellerup har 1.446 
lejemål og huser omkring 5.084 beboere (Ghettolisten, 2018). 	
Boligområdet har faciliteter såsom Gellerup bibliotek, Gellerupbadet, en 
kolonihaveforening, en bazar, skole og daginstitutioner og meget mere (Brabrand-
boligforening, 2019). 	
Gellerupparken slår ud på alle ghettokriterierne og har været registreret på ghettolisten 
siden 2010 og betegnes derfor som et hårdt udsat boligområde. Derfor har Aarhus 
Kommune og Brabrand Boligforening skullet lave nogle planer i forbindelse med at løse 
problematikkerne, der er i Gellerupparken (BL, 2018, p: 74). Keld Laursen der er direktør i 
Brabrand Boligforening siger om udviklingen af området: 	

	

“Vi vil gerne have en bred beboersammenhæng, og det kræver, at vi har et bredt udbud af 
boliger. Vi vil udvikle en bydel i bedre social balance” (Horsens Folkeblad, 2019)	

	

Som det beskrives i citatet, skal der være et bredere udvalg af boliger i Gellerup. Dette vil de 
blandt andet opnå ved at nedrive, renovere og sammenlægge omkring 600 almene 
familieboliger. Herudover vil der blive solgt 120 familieboliger fra og der planlægges 
nybyggeri og fortætning af erhverv og private boliger (BL, 2018, p: 75). Formålet med 
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planerne for omdannelsen af Gellerupparken, er at åbne boligområdet op for en mere divers 
beboersammensætning og for resten af Aarhus, så det er mindre isoleret (Brabrand 
Boligforening, 2018). Herudover er der planer om at ændre i infrastrukturen i boligområdet 
(BL, 2018, p: 74).	
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8.2 Vollsmose - Odense 	
I Odense Kommune ligger bydelen Vollsmose, som huser 7.700 beboere. Vollsmose slår ud 
på alle ghettokriterierne og har været registreret på ghettolisten siden 2010 (Odense.dk, 
2019).	
Vollsmose består af 9 selvstændige boligafdelinger som henholdsvist er ejet af boligselskabet 
CIVICA og FAB-Fyns Almennyttige boligselskab, der indeholder blokhuse, høje huse og 
rækkehuse (BL, 2018, p: 42). De 9 boligafdelinger huser blandt andet daginstitutioner, to 
folkeskoler, ungdomsskole, rideskole, et butikscenter (BL, 2018, p: 42).	
I det at boligområdet er registreret på ghettolisten, skal der også ske fysiske tiltag i 
boligområdet, ligesom med alle andre hårde udsatte boligområder. Området er bygget som 
en lukket firkant og derfor er det sjældent at andre beboere i Odense Kommune, kommer 
ind i området (BL, 2018, p: 42).	
Der skal i Vollsmose afvikles 2.163 boliger inden 2030. Dette skal blandt andet ske gennem 
nedrivning og/eller ommærkning af omkring 1.000 almene familieboliger (Odense.dk, 
2019). 	
Udover afvikling af boliger i Vollsmose, er der planer for infrastrukturen i form af nye veje 
og forbindelser, som skal åbne Vollsmose op for den omkringliggende by og samtidig 
forbinde Vollsmose internt (Odense.dk, 2019). Der er også planer om at letbanen skal gå 
gennem Vollsmose, så det bliver lettere at komme til og fra boligområdet (Odense.dk, 2019). 	
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8.3 Aalborg Øst - Aalborg 	
I Aalborg har der tidligere været registreret tre ghettoer. Dog er der i dag ingen ghettoer 
tilbage i Aalborg. Det lader til at Aalborg har fundet vejen til at slippe af med ghettoområder 
(BL, 2018, pp: 78-79). 	
I Aalborg fandt de ud af, at for at det blev muligt at komme ghettoerne i Aalborg til livs, 
skulle der flere aktører til og disse skulle spille sammen på samme tid. Disse aktører er 
investorer, kommune, frivillige, socialøkonomiske virksomheder, foreninger og erhvervsliv. 
Alle disse aktører skulle bidrage med fysiske, sociale og bystrategiske tiltag. Denne proces 
kaldes i dag Aalborg-modellen (BL, 2018, pp: 78-79).	
De tiltag der blev benyttet til at komme af med ghettoerne i Aalborg, er investeringer fra de 
tidligere nævnte investorer, renovering, infrastruktur, nye funktioner, udlejningsregler og 
boligsociale forhold (BL, 2018, p: 78). 	
Alle disse aktører skal indgå i et tæt samarbejde mellem de forskellige interesser. 
Samarbejdet skal fungere både ved den indledende planlægning, gennem den lange periode 
hvor der foregår større fysiske omdannelser i store boligområder og efterfølgende hvor alle 
parter skal være opmærksomme på, at skulle understøtte hinandens bestræbelser (BL, 2018, 
pp: 79-80). 	
Der er efter alle disse tiltag blevet oprettet et Advisory Board, som består af tidligere formand 
for AAB fodboldklub, nuværende formand for DBU og deltagere på ledelsesniveau fra 
investorer, kommunen og mange flere (BL, 2018, p: 80). 	
Aalborg-modellen indeholder mange af de samme tiltag som regeringens 
parallelsamfundspakke også indeholder og det er disse tiltag som nu igangsættes i 
parallelsamfundene i hele Danmark.   
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8.4 Buenos Aires - Barrio 31	
I Buenos Aires bor 1 ud af 10 borgere i et slumområde. Et af de slumområder er kaldet Barrio 
31 og blev oprettet i 1930 af landarbejdere og immigranter fra Europa (DR.dk, 2019c). 	
Normalt ville slumområder blive revet ned, når de skal renoveres og fornys. Men i Buenos 
Aires er danske arkitekter i samarbejde med bystyret og en række andre eksperter indenfor 
antropologi, økonomi og byudvikling, ved at lave planer til udvikling af slumområdet fra et 
kvarter, der er præget af grov kriminalitet, arbejdsløshed og fattigdom, til et kvarter, der er 
integreret i resten af byen. De danske arkitekter, der arbejder på Barrio 31, ønsker ikke at 
rive hele slumområdet ned, da de mener at der er livskvalitet, som er værd at bevare (DR.dk, 
2019c). 	
Barrio 31 er et slumområde, som er placeret under og omkring en motorvej, der går ind 
gennem hele området. Området er 2 km lagt, men der er næsten ingen veje i slumkvarteret 
og derfor er der langt ind til byen, da der ligger havn på den ene side og en togbane på anden 
siden, som separerer området fra resten af byen (DR.dk, 2019c). 	

	

I Barrio 31 er de startet ud med små indgreb, men som allerede har haft stor betydning for 
slumområdet. Der foreligger planer om at lave en gang/cykelbro, som skal forkorte den tid 
det tager at komme ind til byen. I dag tager det 50 minutter at komme ind til byen, men med 
gangbroen vil det kun tage 4 minutter. Broen gør slumkvarteret mere integreret i resten af 
byen. Herudover har de lavet planer om nogle små veje, som skal skabe en bedre 
infrastruktur og være med til at sikre at udrykningskøretøjer har mulighed for at komme ind 
i slumområdet (DR.dk, 2019c).	
I nogle af beboernes hjem er der også blevet lavet nogle tiltag, som har forbedret 
livskvaliteten betydeligt for beboerne. Tidligere var der ikke rindende vand, kloakkerne flød 
over og der var ingen elektricitet. I dag er der blevet indlagt kloaksystemer og rindende vand 
i lejlighederne, hvor beboerne tidligere havde toilet udenfor deres hjem og kloakkerne flød 
over. Der er også blevet lavet elektricitet, så beboerne blandt andet kan have vaskemaskine, 
ovn og aircondition (DR.dk, 2019c).  	
Lejeligskomplekserne er blevet udstyret med brandtrapper, der sikrer at beboerne i 
lejlighederne kan komme ud, hvis der skulle opstå brand. Brandtrapperne har også den 
funktion, at beboerne nu kan komme op på tagene og benytte disse som udendørsarealer 
(DR.dk, 2019c). 	
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Beboere i Barrio 31 har ikke nødvendigvis været positivt stemte over for den offentlige 
bestyrelse af området, derfor er der blevet brugt borgerinddragelse i form af at beboerne fik 
mulighed for at tegne hvordan de ønskede at området og deres lejligheder skal være.	
Efter at beboerne selv har haft en stemme og er blevet mere integreret i resten af byen, føler 
beboerne at den omkringliggende by har fået mere respekt for dem og de føler sig ikke 
længere stigmatiseret (DR.dk, 2019c). 	

	

Når vi kigger på de tre danske boligområder er der både ligheder og forskelligheder mellem 
dem.  	
Værktøjerne der bliver brugt i boligområderne er primært de samme, med undtagelse af 
Aalborg Øst som ikke har været underlagt parallelsamfundspakken, men måske nærmere 
har lagt vejen for den. De andre boligområder er underlagt parallelsamfundspakken og skal 
derfor bruge de værktøjer som regeringen har besluttet. Der er dog forskel på hvordan 
kommunerne og boligselskaberne vælger at benytte dem og i hvilken grad. Et af tiltagene 
som fylder meget er, som nævnt, nedrivning af boliger i de udsatte boligområder og dette 
gælder også for de nævnte boligområder. I Gellerup er der siden 2010 blevet revet 5 blokke 
ned, hvilket svarer til 327 boliger. Det er nu blevet besluttet der er skal rives yderligere 9 
blokke ned, som svarer til at 600 familieboliger rives ned (BL, 2018, p: 75). I Vollsmose er 
det blevet besluttet at nedrive eller ommærke omkring 1.000 almene familieboliger ud af 
2.163 boliger der skal afvikles. Vollsmose har i høj grad valgt at benytte sig af nedrivning i 
deres boligområde (Odense.dk, 2019). 	
Som det kan ses, er der forskel på hvordan kommunerne vælger at benytte sig af et værktøj 
som eksempelvis nedrivning af boliger. 	
I forhold til Barrio 31, er udviklingen af området sket på en helt anden måde end i Danmark. 
Borgerne i Barrio 31 er blevet inddraget i udviklingen af området og der har ikke været 
interesse i at området bare skulle jævnes med jorden (DR.dk, 2019c). Beboerne er glade for 
at bo der og derfor har de følt sig respekteret igennem hele processen i udviklingen af Barrio 
31 og nu også af den omkringliggende by. I Danmark kender vi ikke til slumområder, som 
de kender dem i for eksempel Buenos Aires (DR.dk, 2019c). Områderne i henholdsvis 
Danmark og eksempelvis Buenos Aires er præget af fattigdom, kriminalitet og 
arbejdsløshed, men i helt forskellige grader. 	
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Barrio 31 har været en success, ligesom Aalborg Øst, til trods for at de hver især har brugt 
forskellige værktøjer. 	
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