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INTRODUKTION 

Manglen på etniske minoritetsdrenge i dansk elitefodbold har gentagne 

gange været omdiskuteret i medierne bl.a. under overskrifter som, hvor er 

Danmarks Zlatan Ibrahimovic? I Sverige er indvandrerfodbold blevet et 

begreb i sig selv, og flere klubber bl.a. omkring Malmø arbejder med at 

integrere etniske minoritetsdrenge i elitefodboldsystemet. For såvel 

svenske som danske unge er det kun et fåtal af etniske minoritetsdrenge, 

for hvem fodbold kan blive en karrierevej. Ikke desto mindre kan disse 

spillere være med til at forøge den nationale talentmasse. Vi står imidlertid 

med en række ubesvarede spørgsmål: Hvilke muligheder og barrierer er der 

for etniske minoritetsdrenges karriereveje i eliteidrætssystemet? Hvilke 

årsager er der til frafaldet af etniske minoritetsdrenge? Hvilken rolle spiller 

den kulturelle kategorisering af ’dem’ som forskellige fra ’os’? Hvordan kan 

eliteidrætsklubber fremme etniske minoritetsdrenges talentudvikling? 

Dette seminar har til formål at samle og udveksle viden om 

problemstillinger knyttet til tilstedeværelsen af etniske minoritetsdrenge i 

elitefodbold. Ydermere har deltagelsen af svenske oplægsholdere det mål 

at udpege relevante perspektiver for den hidtil sparsomme forskning og 

debat om emnet på dansk grund. 

 

 

TILMELDING  

Tilmelding senest 15/12 2008 til jhavelund@idraet.au.dk 

Deltagerpris 150 kr., deltagelse uden forplejning er gratis, men tilmelding er 

nødvendig. 



PROGRAM 

10.15 - 10.30 Velkomst ved Sine Agergaard 
 

10.30 - 11.00 Professor i sociologi, Tomas Petterson: 

Fodbold som karrierevej for indvandrerungdom i Sverige 
 

11.00 - 11.30 Leder af Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik, 
Søren Østergaard: 

Farvel til fodbold; om frafald af etniske minoritetsdrenge i 
københavnske fodboldklubber 

 
11.30 - 12.00 Spørgsmål og diskussion 

 
12.00 - 12.30 Frokost 

 
12.30 - 13.00 Lektor i etnologi, Jesper Fundberg: 

Os vs. dem; svenske fodboldklubber som integrationsarena 
 

13.00 - 13.30 Kommunikationsrådgiver, Danek Olsen: 

Os vs. dem; om kulturmødet mellem danske trænere og 
etniske minoritetsdrenge 

 
13.30 - 14.00 Spørgsmål og diskussion 

 
14.00 - 14.30 Kaffepause 

 
14.30 - 15.00 Lektor i historie, Torbjörn Andersson: 

Indvandrerfodbold i Sverige; Assyriska FF som case 
 

15.00 - 15.30 Adjunkt, Sine Agergaard, og studielektor, Jan Kahr Sørensen: 

Muligheder og barrierer for etniske minoritetsdrenge i danske 
fodboldklubber 

 
15.30 - 16.00 Diskussion og afrunding 

 

 



ADRESSE 

Institut for Idræt, Aarhus Universitet, Dalgas Avenue 4, 8000 Århus C 
 

 

 
 

 

 

 


