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Sammanfattning

Undersökningen behandlar slavleken samt boss och flygareföreteelsen och undersöker endast pojkar på 

högstadiet. Det är två olika fenomen som verkar på skolor, där den första betraktas vara en lek och den 

andra som en allvarligt strukturerad brottslig verksamhet. Undersökningen redogör för vad slavleken är 

och vad det medför för de inblandade samt vad boss och flygareföreteelsen innebär och vilka faror det 

kan leda till för de inblandade. Sedan redogörs en möjlig koppling mellan de nämnda företeelserna och 

en inkörsport till kriminalitet. Avslutningsvis presenteras polisens och en högstadieskolas åtgärder mot 

de två nämnda företeelserna.

 Slavleken inleds med ett kortspel för att avgöra rollerna kung och slav, där sedan kungen får befalla 

slaven att utföra uppdrag åt honom. Det är huvudsakligen pojkar från 12 år och uppåt som medverkar i 

slavleken. Slavleken kan leda till misshandel, hot, utfrysning och respekt bland elever på skolan. Boss 

och flygareföreteelsen är ett steg från slavleken med allvarligare betoning. Det är en mer strukturerad 

företeelse där pojkar från 23-årsålder ned till 11-årsålder medverkar. Företeelsen är strukturerad på ett 

hierarkiskt maner där åldern avgör ens plats i kedjan. Den som är högst upp i hierarkin kallas för boss 

och den som är nederst kallas för flygare. Mellan dem finns det pojkar runt 15-årsåldern som kallas för 

mellankillar, de ser till att flygare utför de jobb som bossen beordrar. Den makt som förekommer 

delegeras stegvis nedåt. De faror som kan förekomma för de unga i företeelsen är förföljelser, 

misshandel, hot och bli tvingade till att stjäla kläder. De unga pojkar som frivilligt fortsätter delta inom 

boss och flygareföreteelsen kan avancera inom strukturen och sedan begå grövre brott. En skolkurator 

på en högstadieskola i Botkyrka/Tumbaområdet anser att det går att förhindra boss och 

flygareföreteelsen med hjälp av en närhet som lärare har till elever på skolan. Närheten leder till att 

elever vågar berätta för de vuxna på skolan som sedan polisanmäler företeelsen. Polisen jobbar med att 

informera skolor och föräldrar om företeelsens förekomst. Polisen vill att föräldrarna börjar ta större 

ansvar och ha bättre tillsyn på sina barn för att de inte ska dras in i företeelsen eller för att de ska kunna 

dra sig ut. Det är svårt att få fast de äldre som agerar inom företeelsen eftersom de unga pojkarna inte 

vågar anmäla dem. Polisen försöker också förhindra företeelsen med att utbilda personal på fritidsgårdar 

för att lära de att uppmärksamma möjliga försök till att rekrytera unga pojkar till brottsligverksamhet. 

Nyckelord: Boss, Flygare, Makt, Skola & Slavleken
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1. Inledning

För omkring tre år sedan uppmärksammades det att 11-åriga pojkar tvingats till att stjäla kläder åt äldre 

ungdomar. Företeelsen verkade organiserad och hade ett flertal ungdomar som medverkade i en 

hierarkisk struktur med olika åldrar. I undersökningen behandlar jag företeelsens struktur och vad de 

yngre pojkarna tvingas stjäla samt vad det kan leda till för de yngre pojkarna. Ungdomar kallar 

företeelsen för Boss och flygare. Eftersom företeelsen är organiserad och hierarkisk kan de yngre vara 

utsatta för fara. När de beträder den brottsliga verksamheten med tvång kan det leda till grövre brott och 

starkare kopplingar till den brottsliga gruppen. Företeelsen boss och flygare kan vara en inkörsport till 

kriminalitet redan vid 11-års ålder. I undersökningen redogör jag också för Slavleken. Slavleken sker i 

skolan och under skoltid med elever från åldrarna 12 år och uppåt.  I skolorna har elever spelat slavleken 

som har ett hierarkiskt syfte. Slavleken fördelar elever till att vara kungar eller slavar, där slaven ska 

utföra kungens befallningar. Jag undersöker vad slavleken innebär och vad det kan innebära för 

elevernas skolgång. Det var på skolor inom Hjulsta – Spångaområdet som slavleken först 

uppmärksammades. Skolan är i centrum eftersom slavleken utövas där. Det innebär att skolan är 

tvungen att hindra slavleken för att kunna säkra sina grundläggande mål och skapa en trygg lärandemiljö 

för de elever som finns på skolan. Jag har undersökt Botkyrkaområdet med inriktning på Tumba för att 

belysa slavleken och vad leken kan innebära för eleverna. Inom samma geografiska 

undersökningsområde redogörs boss och flygareföreteelsen. 

Jag väljer att angripa ämnet utifrån ett maktperspektiv där jag vill öka förståelsen för elevers förhållande 

till varandra. Skolan har en viktig roll för undersökningen då slavleken och företeelsen boss och flygare 

försiggår på skolan. Det finns en risk att skolan är en rekryteringsplats för brott. Undersökningen bygger 

på intervjuade elever och en skolkurator på en högstadieskola i Botkyrka/Tumbaområdet. Jag har även 

intervjuat gruppchefen för Botkyrkapolisen samt en 24-årig kille med kopplingar till kriminell 

verksamhet. Dessa bidrar till att belysa slavleken, boss och flygareföreteelsen samt om företeelsen kan 

leda till kriminalitet. Dessutom belyser dem intervjuade högstadieskolans och polisens åtgärder för att 

förhindra slavleken samt boss och flygareföreteelsen.
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2. Bakgrund

Skolan har länge varit arena för många olika händelser, både positiva och negativa. Kravet på skolan har 

med åren förskjutits från att handla om kunskap till att mer handla om uppfostran. Lärarna ska vara 

bättre förberedda på de sociala problem som eleverna på högstadiet kan råka ut för. Enligt Läroplanen 

för det obligatoriska skolväsendet (Lpo) 94 ska ingen i skolan utsättas för mobbing.1 Mobbing är trots 

det förekommande i dagens skolor men motarbetas aktivt. I dagens skolor har förtryck ett flertal 

skepnader. Förtryck i skolan är ett viktigt ämne då det kan vara avgörande för ens kommande val i livet. 

Flera år av förtryck kan leda till osäkerhet, rädsla, dålig självkänsla samt självmord. Grundskolan är i 

högsta grad delaktig i förberedelsen av ungdomar för skilda positioner i ett framtida yrkes och 

vuxenliv.2 Ungdomar som tidigt väljer den kriminella vägen har svårt att hitta tillbaka. Likaså har de 

som förtryckts och skrämts i högstadiet svårt att finna styrkan när de senare agerar i en vuxenvärld, ett 

resultat av det förtryck som de känt av som ungdomar.

Den 18 oktober år 2007 publicerade tidningen Metro en artikel som handlade om en ny kränkande 

mobbningslek. Leken kallas för slavleken, och beskrivs vara en lek där vissa elever blir kungar och kan 

be dem som blir slavar att utföra en handling. De som var kungar använde enligt Metro hot och våld för 

att tvinga vissa barn att fullfölja det som kungarna befallde. Slavleken, hade enligt artikeln, brett ut sig i 

Spånga- Hjulstaområdet. Det var främst pojkar som lekte slavleken och den beskrevs av biträdande 

rektorn på Hjulsta- och Hyllinge skolan som en form av mobbing. Slavleken hade, enligt artikeln, varit 

orsaken till ett antal bråk på skolan och hade gjort eleverna oroliga. I artikeln så framgår det att 

slavleken är en frivillig lek, samtidigt som rektor Phillip Ohlsson på Bussenhusskolan påpekar att många 

elever känt sig tvingade att delta.3 År 2006, ett år innan slavleken togs upp i Metro kom tidningen Mitt i

med en artikel med rubriken ”Elvaåringar fast i stor stöldhärva”. Polisen i Botkyrka gick ut med ett 

uttalande där de meddelade att de utreder en stor stöldhärva av kläder där 11-åringar åkt fast. Enligt 

polisen ska äldre ungdomar med hjälp av hot och våld ha tvingat 11-åringar att stjäla åt dem.4

Företeelsen liknade slavleken. Med hot om våld tvingar man yngre att utföra något, redan ett år innan 

slavleken upptäcktes på skolorna. Företeelsen nämndes även i Metro med rubriken ”Stor stöldliga med 

11- åringar sprängd” där Lotta Thyni gruppchef för Botkyrkapolisen förklarade att de yngsta pojkarna 

som åkt fast varit 11 år och de äldsta 14 år. Det ska enligt Thyni skett en typ av rekrytering för att få de 

yngre att stjäla med preparerade väskor.5

                                                
1 Lärarboken, lärarnas riksförbund 2005 s 12.
2 Jönsson, Ingrid. Trondman, Mats. Arnman, Göran och Mikael Palme Skola-fritid-framtid Lund, Studentlitteratur 1993 s 9.
3 www.Metro.se 23/4-08.
4 Mitt i Tidning 4/4 2006.
5 Metro Tidning 6/4 2006.
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Nästan ett år senare har tidningen Mitt i en artikel med rubriken; ”Klädstölderna bara fortsätter”. 

Artikeln handlar om hur snatterierna spritt sig till hela Botkyrka. Polisen misstänkte att det handlade om 

någon form av organiserad brottslighet. Skolor i området informerades och man uppmanades att ha 

ögonen öppna. Dessutom skickade polisen ut brev till samtliga föräldrar i kommunen i ett försök att 

uttrycka myndigheternas oro över utvecklingen. Samtidigt konstaterade Thyni att insatserna inte varit 

tillräckliga och uppmanade föräldrarna att ta större ansvar.6 I en artikel i tidningen SP Botkyrka Salem 

den 21/2 år 2007 beskrivs polisens insatser i att uppmärksamma fenomenet med rubriken ”Polisens 

utspel blev stort”. Artikeln redogör för de svårigheter som polisen har med att få ungdomar att lämna 

uppgifter. Det är uppgifter som ungdomarna kan stå för i en rättegång. Enligt artikeln leder detta till att 

vissa ledare för brottsligheten går fria. Thyni anser att det handlar om samma ungdomar hela tiden. De 

som är 11-12 år vågar inte vittna och därför menar Thyni att polisen inte kunnat stoppa den här typen av 

brottslighet. Thyni avslutar artikeln med ett påpekande, att ju tidigare man kan stävja denna verksamhet 

desto större chans är det att bryta ett kriminellt mönster och en kriminell identitet.7

Artiklarna bidrar med att uppmärksamma allmänheten om ett i högsta grad närvarande problem. 

Slavleken och fenomenet där äldre tvingar yngre att stjäla kläder är två allvarliga företeelser, som enligt 

artiklarna förekommer i några av dagens skolor och som dessutom är kränkande för barnen på skolorna. 

De skapar rädsla och leder barn in i en osäker värld skapad av negativa individer. Slavleken och 

företeelsen där äldre tvingar yngre att stjäla skulle kunna vara en länk till en brottslig rekrytering. Det 

kan innebära att elever på skolor, från 11-års ålder, rekryteras med tvång eller lockas till kriminella 

verksamheter. 

3. Syfte

Syftet med undersökningen är att redogöra för slavleken ur elevernas perspektiv, samtidigt klarlägga

lekens innehåll, dess aktörer samt konsekvenser. Slavleken kan leda till en företeelse där äldre 

ungdomar tvingar yngre att stjäla åt dem, detta även kallat Boss och flygare. Jag vill skildra företeelsen 

genom att intervjua de personer som kan ha kunskap om ämnet eller har vänner som varit delaktiga.  

Genom intervjuer av elever, skolkurator, polis samt en äldre ungdom med kopplingar till kriminell 

verksamhet vill jag belysa slavleken samt boss och flygareföreteelsen. Jag har som avsikt att 

uppmärksamma en möjlig koppling mellan slavleken samt boss och flygareföreteelsen till 

kriminellrekrytering. Jag avser också att undersöka de förhindrande åtgärder polis och en högstadieskola 

inom Botkyrkaområdet har, gällande slavleken samt boss och flygareföreteelsen.
                                                
6 Mitt i Tidning 6/2 2007.
7 SP Botkyrka-Salem Tidning 21/2 2007.
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 Det centrala är att slavleken samt boss och flygareföreteelsen är kopplade till skolan. Slavleken utförs 

av elever på rasterna under lärarnas och skolans ansvar. Det är viktigt att uppmärksamma slavleken 

eftersom det sker i en skolmiljö. Detsamma gäller för boss och flygareföreteelsen. Även det sker i 

skolan under skoltid och är mer organiserad för att dölja det för lärarna. Det problematiska är att det kan 

inverka på elevernas skolgång. Det kan också påverka den lärandemiljö som eleverna på skolan ska dra 

nytta av. Förekomsten av slavleken samt boss och flygareföreteelsen kan inverka negativt på skolans 

övergripande mål.

3.1 Frågeställningar

De frågeställningar som jag kommer att utgå ifrån är:

1. Vad innebär slavleken och hur påverkar leken elevens skolgång?

2. Vad innebär företeelsen boss och flygare? Vad har den för struktur och vad kan det leda till för 

de inblandade?

3. På vilka sätt kan slavleken samt boss och flygareföreteelsen vara en inkörsport till kriminalitet 

genom brottsrekrytering eller utgöra en grund för att skapa kriminella strukturer?

4. Vilka förhindrande åtgärder har en högstadieskola och polisen i Botkyrkaområdet gällande 

slavleken och företeelsen där äldre ungdomar tvingar yngre att stjäla åt dem? 

Jag vill förtydliga att fråga 1, gällande slavleken, kommer att behandlas som en möjlig uppkomst till att 

yngre pojkar börjar stjäla. Med hjälp av en lek kan 11 och 12-åringar lära sig stjäla och samtidigt 

förtjäna respekt hos jämnåriga elever på skolan. Det kan sedan leda till fråga 2, gällande boss och 

flygareföreteelsen. Elever som med förevändningen utav slavleken vant sig att stjäla kan sedan bli 

indragna i en mer strukturerad form utav brottsutövande. Jag kommer att behandla fråga 2 som något 

fråga 1 kan ha föranlett.

3.2 Avgränsningar

Jag har avgränsat min undersökning genom att endast undersöka pojkar som deltar i slavleken och som 

medverkar i boss och flygareföreteelsen. Det är ovanligt att flickor medverkar i dem nämnda 

företeelserna. Jag har dessutom valt att begränsa min undersökning till Botkyrka och främst 

Tumbaområdet. I och med att ämnet för undersökningen är av känslig art har jag valt intervjupersoner 

som jag kommit att bekanta mig med. Jag har valt att intervjua elever och en skolkurator som är 

verksamma på samma högstadieskola inom Botkyrka/Tumbaområdet. Jag anser inte att det är ett 

problem att de elever som jag intervjuat går på samma högstadieskola, då eleverna bor på olika platser 

inom det valda området som undersöks. Att eleverna bor i skilda områden kan ge olika perspektiv på 
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ämnet trots att de går på samma skola. Deras skola har dessutom haft problem med boss och 

flygareföreteelsen, något som gör det än mer relevant att intervjua elever från denna högstadieskola. Jag 

har inga avsikter att angripa ämnet från ett ungdomspsykologiskt håll utan från ett maktperspektiv. Jag 

vill endast belysa slavleken, boss och flygareföreteelsen samt möjliga kopplingar som de två kan ha till 

kriminell verksamhet samt redogöra för de åtgärder som en högstadieskola och polisen har i 

förebyggande avsikt. 

4. Metod

4.1 Kvalitativ metod

Vid insamlandet av empiri till undersökningen utgår jag ifrån en kvalitativ ansats, där jag har som avsikt 

att fånga den intervjuades livsvärld. Detta är något som Steinar Kvale kallar för det deskriptiva.8 Jag vill 

försöka förstå elevernas syn på det de upplevt i sin närmiljö. Det blir endast tillgängligt för mig när jag 

öppet samtalar med intervjupersonerna och får tillgång till deras erfarenheter. Kvale menar att en 

forskningsintervju söker att förstå världen ur de intervjuades synvinkel.9 En intervju ska, enligt Kvale, 

vara ett samtal som går utöver det vardagliga utbytet av åsikter. Intervjun ska vara ett samtal som har en 

struktur och ett syfte.10 Jag har som avsikt att med den kvalitativa metoden att förvärva kunskap som 

eleverna, skolkuratorn samt polisen har och som kan frigöras i en intervju.

4.2 Syftet med intervjuerna

Min avsikt med intervjuerna var att få intervjupersonerna att tala fritt. Jag hade förberedda frågor i form 

av beröringspunkter där samtalet skulle ske mellan dessa punkter. Grundtanken med en djupintervju är 

att kunna komma åt ämnen som kan upplevas som känsliga eller svåra för intervjupersonen. Inför varje 

intervju hade jag ett formulerat syfte med vad jag ville uppnå under samtalet. Det var min avsikt att 

försöka undvika att fel frågor ställdes till personer som inte hade insikt i det jag frågade efter. 

4.3 Intervjuernas utförande

Innan intervjuerna visste jag att ämnet som skulle undersökas var känsligt. De intervjuade eleverna 

skulle kunna komma att betraktas som angivare av dem som medverkar i företeelserna. Det skulle kunna 

komma att resultera i hot mot de elever som valt att bidra med information. I två år har jag lärt känna 

elever som jag valt att använda som intervjupersoner. Under de två åren har vi lärt känna varandra till 

den grad att de börjat känna förtroende för mig. Jag har valt att intervjua eleverna enskilt i de fall där jag 

                                                
8 Kvale, Steinar Den kvalitativa forskningsintervjun Lund, Studentlitteratur 1997 s 35.
9 Kvale 1997 s 9.
10 Kvale 1997 s 13.
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ansett att det skulle ge tillgång till mer information. De som intervjuats har varit inblandade i vissa 

aspekter av de fenomen som jag valt att redogöra för. Av den anledningen kan elever känna sig hotade 

när de talar i en grupp med andra elever. De elever som jag intervjuat i grupp är fyra kompisar som 

alltid umgås i skolan och som jag ansåg tillsammans kunna ge mig en klarare bild av de fenomen som 

jag undersöker. Under intervjuerna använde jag mig av en diktafon för att fånga varje del av intervjun 

för att sedan transkribera dem.

4.4 Etiska överväganden

Enligt Birgitta Forsman innebär en Utomvetenskaplig forskningsetik att jag tar hänsyn till dem som är 

berörda i mitt arbete. Det handlar framförallt om de personer som jag intervjuat.11 Undersökningens 

ämne är känsligt och kan leda till rädsla för att tala öppet. Jag har valt att garanterat samtliga elever, 

samt personen som fortfarande är inblandad i brottslig verksamhet, anonymitet. Av den anledningen har 

jag fingerat de namn som används gällande deras uttalanden. Av samma anledning kommer jag heller 

inte nämna skolkuratorns namn, för att inte avslöja vilken högstadieskola det handlar om. Det finns en 

risk att deras utsagor kan betraktas som anklagelser av andra elever eller personer vilket kan leda till hot 

mot de elever som jag intervjuat.

4.5 Urval av intervjupersoner

Antalet personer som intervjuats är tio och valet av intervjupersoner har varit baserat på det som 

personen i fråga kan belysa gällande ämnet. Jag har valt att intervju 14 till 17-åriga pojkar som ligger i 

farozonen för de två företeelserna som jag undersöker. De är också tillräckligt insatta för att belysa 

ämnet underifrån. Sedan har jag intervjuat en 24-årig kille som begår brott och kan belysa samma ämne 

ovanifrån. Det har jag gjort för att ta reda på om det finns några kopplingar mellan slavleken samt boss 

och flygareföreteelsen med en inkörsport till kriminalitet. Jag har dessutom intervjuat en skolkurator och 

en polis för att belysa vilka åtgärder som tas, av en högstadieskola respektive polisen, mot slavleken 

samt boss och flygareföreteelsen. För att stärka relevansen som intervjupersonerna har till 

undersökningen vill jag redogöra för de personer som jag valt att intervjua samt vilken koppling de har 

till slavleken respektive företeelsen bossar och flygare.

Badir är 16 år och bor i Alby. Badir är relevant för undersökningen då han befinner sig i en krets där 

det talas mycket om hur äldre tvingar yngre att stjäla. Badir har även ett flertal vänner som varit flygare 

                                                
11 Forsman, Birgitta Forskares frihet - om makt och moral Lund, Studentlitteratur 2004 s 22-23.
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och kan redogöra för de vänner som i nutid tillhör mellanskiktet och rekryterar yngre till att begå brott. 

Badir kan belysa de metoder som de äldre använder sig av för att rekrytera flygare.

Tarik är 15 år och bor i Tumba. Tarik bidrar med en bild där slavleken och företeelsen där äldre 

tvingar yngre att stjäla förklaras. Tarik har själv medverkat i slavleken och kan reglerna och metoden för 

leken. Tarik begår för tillfället brott genom att snatta men uppger att det är för egen vinning. Tarik kan 

redogöra för företeelsen boss och flygare eftersom han har vänner som blivit tvingade och dessutom 

medverkar i företeelsen. Det gör Tarik relevant för undersökningen då han kan presentera en bild över 

de metoder som äldre använder för att rekrytera yngre och hur en yngre ungdom ser på det.

George, Pedro, Okan och Nuri är 14 år där två av dem bor i Tumbaområdet och två i 

Alby/Fittjaområdet. De är relevanta för undersökningen då de har varit vittnen till slavleken och kunnat 

se och höra hur äldre ungdomar tvingar yngre att stjäla. De kan berätta varför de inte blivit rekryterade 

till boss och flygareföreteelsen.

Yussef är 17 år och bor i Norsborg. Yussef är relevant för undersökningen eftersom han gått i samma 

högstadieskola som de intervjuade personerna. Han varit inblandad i både slavleken och företeelsen 

boss och flygare. Yussef har själv aldrig varit delaktig i slavleken utan endast varit vittne vid ett flertal 

tillfällen när han gick på högstadiet. Yussefs inblandning i företeelsen boss och flygare är i form av att 

han stått upp för de drabbades rättigheter i högstadiet. Dessutom så har Yussef en stor vänskapskrets där 

de flesta bedriver brottslig verksamhet i form av att tvinga yngre att stjäla åt dem. Yussef kan belysa hur 

hela strukturen ser ut inifrån och hur personerna inom strukturen verkar samt vad de utför för brott.

Osman är 24 år och bor i Sätra. Osman är den som ger en bild av företeelsen där äldre tvingar yngre att 

stjäla. Osman är insatt i den brottsliga verksamheten genom att sälja stulna kläder till privatpersoner. 

Osman är den som kommer att belysa hur de äldre i den här verksamheten tänker. Dessutom bidrar 

Osman till att redogöra för hur de äldre uppfattar de yngre när det gäller brottslig aktivitet. 

Skolkuratorn jobbar på samma högstadieskola som de intervjuade eleverna. Hon är insatt i boss och 

flygareföreteelsen eftersom det förekommit på skolan sedan ett år. Skolkuratorn var med och 

samorganiserade agerandet mot företeelsen. Av den anledningen anser jag att skolkuratorn är relevant 

för undersökningen då hon kan bidra med kunskap gällande företeelsen samt skolans åtgärder för att 

stoppa den. Dessutom kan hon belysa slavleken. Eftersom slavleken utförs i en skolmiljö kan 

skolkuratorn möjligtvis bidra med kunskap gällande leken. 
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Lotta Thyni är gruppchef vid Botkyrkapolisen. Thyni ansvarar för en verksamhet som startade 2002 

och som består av ungefär 75-80 poliser med olika inriktningar. Thynis ansvar ligger i den övergripande 

måluppföljningen framförallt för brott som inte är händelsestyrda utan mer av en brottsförebyggande 

typ. Thyni är övergripande ansvarig för en brottsförebyggande verksamhet som är inriktad på ungdomar. 

Thyni är kontaktpolis för åtta skolor i Tumbaområdet men utifrån hennes roll i brottsförebyggande 

projekt kontaktas Thyni av alla skolor i Tumbaområdet. Thyni har uppmärksammat företeelsen i media 

där äldre tvingar yngre att stjäla i snart tre års tid och talar till föräldrar vid stormöten om riskerna för att 

deras barn kan drabbas.

5. Teori

5.1 Makt

Den teori som jag valt att utgå ifrån är relaterad till makt. Makt är ett mångdefinierat begrepp och enligt 

Robert Dahls teori finns det olika typer av makt. De menar att den ene kan innehava och den andra kan 

utöva makt, sedan finns det de som inte har någon makt alls. Det som krävs utav den maktutövande 

maktinnehavaren är medvetna intentioner, där någon använder sin makt för att kunna genomdriva 

intentionerna.12 Fredrik Engelstad anser att en minimidefinition av makt kan vara förmågan att få något 

att hända. Engelstad menar att den som har makt även har förmågan att åstadkomma en social 

förändring i stor eller liten skala.13 Engelstad påpekar också att makten kan vara kortsiktig eller 

långsiktig. Skillnaden mellan kortsiktig och långsiktig maktutövning är de metoder som används för att 

utöva makt mot andra. Om makten införts genom tvång leder det endast till en kortsiktig maktutövning. 

En långsiktig maktutövning kan endast ske när andra accepterat makten. När andra individer accepterat 

den introducerade maktutövningen gör de den Legitim.14 Begreppet makt kommer jag att använda 

genom hela undersökningen. Jag kommer att använda makt för att belysa ungdomarnas förhållande till 

varandra när de tvingar jämngamla eller yngre att utföra uppgifter. Jag kommer att hänvisa till makt när 

jag anser att elever använt metoder för att skapa ett underordnande förhållande till varandra gällande 

slavleken och i företeelsens där äldre tvingar yngre att stjäla.

5.2 Legitimitet

Legitimitet innebär, enligt Engelstad, att alla maktskillnader måste rättfärdigas annars verkar de endast 

kortsiktigt. Engelstad menar att när en individ motvilligt lyder resulterar det i att denne söker efter 

                                                
12 Lilja Mona & Andersson Erik Makt och emancipation, några teoretiska reflektioner, 2001 (red.) Eriksson, Leif & Hettne, 
Björn Makt och internationella relationer Lund, Studentlitteratur 2001 s 25.
13 Engelstad, Fredrik Vad är makt? Lund Studentlitteratur 2006 s 15.
14 Engelstad 2006 s 18-19.
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anledningar till att dra sig undan. Individen kan till och med, menar Engelstad, försöka sabotera eller 

forcera ett motstånd ur den underlägsna positionen. Legitimitet kan uppstå genom mytbildningar. 

Engelstad menar att en mäktig person eller grupp refererar till en specifik händelse eller flera händelser 

när de anser att deras makt kommit att bli given. Händelsen kan vara en erövring eller en hjältemodig 

handling. Det har i sin tur bidragit till att de anser sig ha rätten att härska och förväntar sig att andra ska 

acceptera deras tidigare insatser och dessutom ge legitimitet åt deras överordnade ställning.15

Legitimiteten kommer jag att använda för att belysa de yngres uppfattning av de äldre ungdomarna som 

vill att de ska stjäla åt dem. Legitimitet kommer att ha en betydande roll i undersökandet av slavleken 

för att förstå varför elever väljer att utföra det som andra befaller de till att göra. Även varför de låter sig 

bli tvingade till att stjäla istället för att anmäla till polis eller tala med sina föräldrar.

5.3 Diskurs

Michel Foucault använder begreppet Diskurs och definierar det till att vara en norm, en form av förebild 

eller en riktlinje. Normen menar de i sin tur är något som får individen sträva efter. Det beskrivs som en 

process där individen i slutändan frivilligt anpassar sig till normen. Således innebär det att den som har 

makten att avgöra diskursen också har makten att fastställa vad normen är.16 Resultatet blir att andra får 

anpassa sig efter den fastställda normen och det är med andra ord makt.  Med begreppet diskurs kommer 

jag att belysa slavleken och företeelsen där äldre tvingar yngre att stjäla. Begreppet diskurs anser jag kan 

bidra till att förstå varför elever väljer att leka slavleken och ge upp sina jämlika rättigheter. Begreppet 

kommer även att användas till att förstå hur yngre elever rekryteras in i konstellationer där de tvingas 

stjäla åt andra. Diskurs kommer att ge mig tillgång till den uppfattningen ungdomar har gällande de två 

fenomen som jag undersöker. 

5.4 Kooptering

Kooptering är ett begrepp som är kopplat till de strategier som maktutövare använder sig av. 

Strategierna kan leda till anslutning vilket innebär att maktutövare använder sig av olika strategier för att 

få individer att ansluta sig till dem. Anslutningen är viktig, menar Engelstad, eftersom den allmänna 

regeln är att makt blir som mest effektiv när den också accepteras. Koopteringen innebär att 

maktutövarna tillåter den underlägsne att se världen ur makthavarens perspektiv. Det kan leda till att den 

underlägsne accepterar maktutövaren och ger denne legitimitet, efter att övertygats av makthavarens 

perspektiv.17 Jag vill använda koopteringen för att belysa hur rekryteringen går till när äldre tvingar 

                                                
15 Engelstad 2006 31.
16 Lilja & Andersson 2001, s 30.
17 Engelstad 2005 s 56.
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yngre att stjäla åt dem. Koopteringen kan leda till en förståelse över den process som förvandlar en 

vanlig elev till att stjäla åt äldre ungdomar. Jag anser att kooptering kan visa om det finns något som 

kopplar slavleken samt boss och flygareföreteelsen med en början till kriminalitet.

5.5 Teorins roll i undersökningen

Min avsikt är inte att pröva en maktteori utan jag använder makt som teori för att underlätta förståelsen 

för slavleken samt boss och flygareföreteelsen. Begreppet Legitimitet kommer att användas när jag vill 

öka förståelsen till varför elever väljer att leka slavleken och samtidigt gå med på att utföra uppgifter åt 

kungarna. Jag väljer att använda legitimitet när jag vill förstå rekryteringen av yngre elever till att stjäla 

åt äldre ungdomar. Jag vill förstå hur det kommer sig att de yngre eleverna tvingas in i ett lydande 

förhållande till de äldre ungdomarna och inte väljer att anmäla dem. Det leder till förståelse om det finns 

en bakomliggande kriminellstruktur där de yngre utgör grunden.

Diskurs anser jag, kan bidra till en förståelse över ungdomars vilja att påbörja slavleken. Det kan ge en 

förståelse till vilka som bestämt hur slavleken ska lekas och varför den måste fullföljas till dess slut. Jag 

har även valt att använda diskurs när jag undersöker företeelsen boss och flygare. Min avsikt är att 

använda diskurs för att förstå rekryteringen av de yngre. Det kan vara fråga om att de yngre anser att ett 

sådant förhållande kan hjälpa dem att nå en annan norm, en verklighet som de strävar efter med mer 

egenvärde. Det kan börja med slavleken eller att man blir tvingad till att utföra en stöld för att sedan 

leda till att man blir en del av en större kriminell verksamhet.    

Kooptering använder jag för att belysa de metoder som elever använder för att få andra elever att 

medverka i slavleken. Kooptering kommer även att användas i att öka förståelsen gällande de metoder 

som äldre använder för att få de yngre att stjäla åt dem. Jag anser att det finnas olika metoder som 

används för att få elever att känna sig trygga nog för att medverka i slavleken samt börja stjäla åt äldre 

ungdomar. Kooptering kan ge mig förståelse till hur de äldre får med sig de yngre och sedan möjligtvis 

får de att stanna kvar inom den brottsliga strukturen. 

6. Förundersökning

Det finns ingen forskning som bedrivits gällande slavleken samt boss och flygareföreteelsen. Jag har 

endast kunnat finna en dom från Södertörns tingsrätt som är kopplad till boss och flygareföreteelsen och 

den föll den 13 maj. Det är viktigt att poängtera att när 11 till 12-åringar åker fast leder inte det till 

rättegång utan till socialtjänsten, där uppgifterna inte blir offentliggjorda. I rättegången som hölls vid 
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Södertörns tingsrätt var målsägaren en 15-årig pojke som anklagade tre andra pojkar i åldrarna 16, 22 

och 25 för att ha tvingat honom att stjäla. Enligt målsäganden hade de tre pojkarna mött upp honom vid 

Slussen för att sedan köra honom till Sickla. Under bilfärden meddelade de tre pojkarna vad målsägande 

skulle stjäla och hotade denne med en kniv mot halsen. När de väl kommit fram till Sickla följde en av 

pojkarna med målsäganden in i butiker för att övervaka honom. I butikerna försökte målsäganden att 

frambringa uppmärksamhet hos personalen vilket ledde till att de visades ut ur butiken.18

Tingsrätten ansåg att målsägandes uppgifter varit trovärdiga och tillförlitliga.19 Brottet som tingsrätten 

ansåg att pojkarna begått mot målsäganden var olaga tvång. Den 16-åriga pojken fick påföljden att 

betala dagsböter 120 á 50 kr. Den 22-åriga killen fick ett 4 månader långt fängelsestraff. Han var också 

anklagad för narkotikabrott, rattfylleri och olovlig körning varav dessa bidrog till fängelsestraffet. Den 

25-åriga killen fick påföljden att underkasta sig psykiatrisk behandling som frivården i samråd med 

läkare finner lämpligt. De tre pojkarna ska tillsammans även betala 22 000 kr i skadestånd för kränkning 

samt sveda och värk.20

De konsekvenser som väntar målsägande efter domen kan vara riskfyllda. Johan Rehbane som är chef 

för utredarna hos Botkyrkapolisen berättar att målsägaren kan få flytta utomlands till en släkting eller 

inom landet. Rehbane menar att det inte kommer att vara möjligt för pojken att bo kvar i Alby där han 

bor idag. Riskerna för att han kommer att utsättas för hot och misshandel beräknas som stor. De 

inblandade bor inom samma område och möjligheten finns att de kan stöta på honom och besluta sig för 

att hämnas.21 Målsägaren har innan rättegången visat stark olust och rädsla för att möta de tilltalade i 

rättegångssalen.22 Rädslan för att träffa dem utanför rättssalen kan endast vara mer skrämmande. 

Utgången efter domen blev att två av tre pojkar fick en dom samtidigt som målsägaren tvingas flytta till 

en annan ort. Rädslan är för stor för att han ska kunna leva vidare i samma område, stad eller land som 

de åtalade pojkarna. 

                                                
18 Södertörns tingsrätt. Enhet 7. Dom, mål nr: B 694-08 Bilaga 1 s 2
19 Södertörns tingsrätt. Enhet 7. Dom, mål nr: B 694-08 s 18
20 Södertörns tingsrätt. Enhet 7. Dom, mål nr: B 694-08 s 1-4
21 Telefonsamtal med Johan Rehbane Chef för utredarna hos Botkyrkapolisen
22 Södertörns tingsrätt. Enhet 7. Dom, mål nr: B 694-08 Bilaga 4
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7. Ett steg från lek till allvar

Nedan kommer jag att redogöra för mina fyra frågeställningar. Slavleken kommer jag att behandla som 

en möjlig början till att unga pojkar börjar stjäla för att sedan ansluta sig till boss och flygareföreteelsen.

Eftersom slavleken sker i skolans värld finns också möjligheten till en störning för elever på skolan. 

Slavleken kan möjligen skada skolans lärandemiljö genom att elever deltar i slavleken istället för att 

studera. Det kan innebära problem för skolan om slavleken förekommer eftersom det kan strida mot 

skolans övergripande mål. En högstadieskolas och polisens åtgärder mot de nämnda företeelserna 

kommer att belysas. Jag börjar med att ta reda på vad slavleken innebär och vilka faror det innebär för 

de inblandade. Den teori som kommer att användas är kopplad till makt och de maktrelationer som 

förekommer bland eleverna i slavleken samt boss och flygareföreteelsen. 

7.1 Slavleken

Jag vill inleda med att betona skolans roll. Skolan har ett ansvar att se till så att elever inte kränks eller 

utsätter andra för kränkningar i skolan. Det är viktigt att koppla skolan med slavleken eftersom elever 

kan bli lidande i skolan efter dåliga erfarenheter i slavleken. 

Lotta Thyni som är gruppchef för Botkyrka polisen uppgav att hon inte hört ordet eller begreppet 

slavleken tidigare.23 Skolkuratorn hade inte heller hört talas om slavleken i dess beskrivna form.24 De 

intervjuade eleverna redogör dock detaljerat för slavleken och för dess metoder. Jag kommer nedan att 

presentera vad slavleken innebär, sedan kommer jag att redogöra för de elever som medverkar i leken 

och vilka uppdrag de utför. Slutligen kommer jag att framlägga vad det kan innebära för de inblandades 

skolgång. Detta kommer att kopplas till min teori gällande makt som elever utövar på andra och utsätts 

för. För att inleda slavleken krävs det att ungdomarna uppfattar leken som något vanligt förekommande. 

Möjligen finns det en diskurs gällande slavleken som förmedlar vad som är normalt och vad som kan 

betraktas som mindre vanligt. 

7.1.1 Hur leker man slavleken

I intervjuerna redogörs det för tre sätt att fördela rollerna på till slavleken samt att det sker i skolan. Det 

ena är genom ett kortspel vid namn Kungen, det andra är ett kortspel vid namn Neger/President och det 

tredje avgörs med hjälp av tärningar. Dessa tre tillvägagångssätt kommer att redogöras nedan. Jag vill 

förtydliga att kortspelet och tärningsspelet bidrar till att fördela rollerna i slavleken. När slavleken sätter 

igång så har själva rollerna kung och slav redan blivit fördelade via dessa spel. 

                                                
23 Intervju med Lotta Thyni 16/4 2008
24 Intervju med Skolkurator 10/4 2008
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Kortspelet som kallas för Kungen går ut på att inte bli kvar med kungen i handen som sista kort. Yussef 

berättar att man inleder kortspelet med att ta bort tre kungar ur kortleken så att endast en kung återstår.

Det är kortet som kommer att avgöra vem som ska vara slav. Spelet börjar med att alla har fem kort i 

handen. Dessa ska sedan paras ihop med andra kort som dras ur kortleken. Den som drar kortet med 

kung på har inget att para ihop det med och förlorar därmed.25 Det andra kortspelet, som elever 

använder för att fördela rollerna till slavleken är Neger/president. Enligt Tarik ska korten i handen paras 

ihop med kort som ligger på bordet samt skickas medurs till motspelaren. Den som först blivit av med 

sina kort blir president och den som är sist klar får rollen som neger. De spelare som avslutat mellan 

dessa två blir ingenting. Tarik berättar att spelet kan spelas i flera omgångar och poängterar att den som 

en gång förlorat har det besvärligt med att komma ur sin roll som slav. Det krävs mycket eftersom 

presidenten får ta tre bra kort från slavens hand och ge denne tre dåliga kort.26

Det tredje sättet att fördela rollerna till slavleken är med hjälp av tärningar. George berättar att man 

räknar ihop summan på tärningarna som man kastat. Det som avgör vem som ska bli kung är den som 

fått högst poäng på sitt kast och den som fått lägst blir slav. När slavleken sedan börjar är det endast en 

som bestämmer uppdraget för slaven. George talar om att det finns tillfällen då upp till tio elever kan 

vara med i slavleken. Antalet kan skifta men om det finns fler deltagare blir det också fler kungar och 

slavar.27 Nuri tillägger att det i förväg kan vara bestämt att alla tio deltagare ska få en roll. Rollerna 

delas upp genom att fem blir kungar och fem blir slavar. Det innebär att den som blir kung får välja vem 

som ska slava åt honom. Nuri betonar också olikheterna i själva slavleken. 

De som spelar gör reglerna själva, därför kan det vara så olika. Ibland så kan det vara en slav ibland flera. Ibland så kan det i 

förväg vara klart vad förloraren ska göra och ibland så bestämmer den personen som vunnit.28

Det tyder på att det finns fall där elever kan vara med och påverka den befintliga diskursen. Elever kan 

tillsammans komma överens om vad som ska betraktas som norm och delar sedan på makten när de ska 

bestämma reglerna för slavleken. Sedan kan det även finnas fall där elever legitimerat andras makt. 

Elever kan i de fallen överlämna makt till andra elever som ska bestämma vad straffet ska bli utan en 

gemensam överenskommelse. Dessutom så sker detta inom skolans ansvarsområde, nämligen på skolan 

under skoltid.  Elevernas bild av tillvägagångssättet för slavleken visar att det är organiserat, trots det 

                                                
25 Intervju med Yussef 17 år 8/4 2008
26 Intervju med Tarik 15 år 10/4 2008
27 Gruppintervju med George 14 år 11/4 2008
28 Gruppintervju, Nuri 14 år 11/4 2008
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känner inte skolkuratorn till att det förekommer på skolan. Risken finns att slavleken kan påverka 

elevernas lärandemiljö och avvika från skolans övergripande mål.  

Yussef berättar att slavleken kan pågå i flera timmar, där kungen ger slaven olika uppdrag. Om slaven 

skulle ge upp måste han utföra ett sista uppdrag och sedan är han fri.29 Tarik uppger att kung och 

slavpositionerna beror på hur man spelar kortspelet innan rollerna fördelas. Det kan i vissa fall redan i 

förväg vara bestämt att man ska spela flera omgångar. Efter att en slav utfört ett uppdrag fortsätter man 

på samma sätt igen.30 Här kan man se tecken på en ensidig maktutövning där enskilda ska anpassa sig 

till andras uppsatta regler. De som har makten har också bestämt diskursen samt klargjort reglerna. 

Kortspelen som bestämmer rollerna till slavleken kan också till en viss del manipuleras före eller under 

själva kortspelet. Yussef talar om att fusk ständigt förekommer. Fusket kan ske i form av att spelare 

byter kort med varandra under bordet. Det kan också ske när korten blandas innan de delas ut. Några 

deltagare kan i förväg ha avgjort vem som ska bli slav. De konspirerande spelarna ger då ut ett extra 

kort till sig själva för att ha större chans till att undkomma att bli slavar.31 Även Tarik berättar att fusk 

ofta förekommer och tillägger att det inte är svårt att fuska. Förekomsten av fusket beror på vilka som 

deltar i slavleken. Om tre utav fyra deltagare är vänner ser de till att den fjärde blir slav.32 Fusket som 

kan förekomma är ett sätt för dem som har makten att behålla den. Det innebär att eleven accepterat att 

de tre andra i leken har makten att bestämma reglerna för slavleken när han medverkar. I det här fallet 

kan normen betraktas som att ingen av de tre pojkarna ska bli slav därför blir fusket en självklarhet. Den 

fjärde deltagaren som inte har möjligheten att bestämma normen utsätts för den istället i form av fusk 

och en underordnad roll. Det kan vara en variant av mobbing mot en elev och det är något som personal 

på högstadieskolan måste förhindra. Mobbing strider mot skolors övergripande mål och kan leda till att 

elevers prestation i skolan blir lidande. Samtidigt förblir lärarnas agerande mot denna typ av mobbing 

bristfällig när kunskapen om slavleken på skolområdet inte finns.

7.1.2 Slavlekens deltagare

Det centrala för en maktutövning i slavleken är dess deltagare. De som deltar i leken kan vara från 12 år 

och uppåt. Yussef berättar att det främst är vänner som inleder slavleken.33 Även George menar på att 

slavleken är något som man kommer fram till vänner emellan. Initiativet till slavleken kommer, enligt 

                                                
29 Intervju med Yussef 17 år 8/4 2008
30 Intervju med Tarik 15 år 10/4 2008
31 Intervju med Yussef 17 år 8/4 2008
32 Intervju med Tarik 15 år 10/4 2008
33 Intervju med Yussef 17 år 8/4 2008
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George, när det är tråkigt i skolan.34 Eftersom det är vänner som påbörjar slavleken leder det till att man 

ger varandra hövliga straff.35 De intervjuade eleverna berättar om situationer där det inte är enbart 

vänner med i slavleken. Yussef berättar att det kan förekomma gäng som påbörjar slavleken. De elever 

som är med i gänget är förebilder på skolan och är oftast äldre.

Det är först ett gäng som börjar och som är typ förebilder på skolan. De är alltså tuffa och då tänker andra jag vill också vara 

med. De i gänget säger javisst sen tror han att han är en av dem. Sen organiserar de så att han blir slav.36

Det förekommer att elever vill vara med i slavleken bara för att de tuffa deltar. Det är i sin tur en form

av legitimering. Engelstad menar att legitimering av en grupp uppstår genom mytbildning eller 

hänvisningar till en viss specifik händelse. Den tuffa gruppen som Yussef nämner kan just ha kommit att 

betraktas som förebilder och tuffa enbart genom deras rykte. Det menar Engelstad bidrar till att 

gruppens makt blir given då andra accepterar deras överordnad.37 Den makten kan i sin tur användas för 

att avgöra vad som är norm det vill säga diskursen.38 De elever som legitimerat det tuffa gängets 

ställning strävar efter att bli en del av gänget och anser dessa vara en norm. För att säkra skolans makt 

krävs det åtgärder för att ändra på elevers uppfattning om de tuffa pojkarna. Lärarna kan bli lidande när 

eleverna inte legitimerar deras makt i klassrummet. Elever kan också bli mindre mottagna för de 

övergripande mål som skolan redogör för och vill förverkliga. Det kan även bli populärt att delta i 

slavleken vilket i sin tur bidrar till att fler vill delta. Skolan kan bli tvungen att kämpa om elevers 

legitimitet för att kunna göra dem medvetna om de faror som förekommer i slavleken. Först måste 

skolans personal vara medveten om slavlekens förekomst på skolan, något som de idag inte är. Därför 

kan fusket i spelet som leder till en medveten form av mobbing fortsätta i slavleken.

Yussef redogör för vad som händer när en slav givit upp i slavleken och en plats blir ledig. Efter att 

slaven utfört det sista uppdraget för att få sin frihet blir dennes plats i leken ledig. Det ger möjligheterna 

för en frivillig att ta plats i slavleken. De tre deltagarna som varit med från början ser då till att den 

nytillkomne deltagaren förlorar och sedan blir slav. Trots det, menar Yussef, att elever står i kö för att få 

vara med i leken tillsammans med de tuffa pojkarna.39

                                                
34 Gruppintervju, George 14 år 11/4 2008
35 Intervju med Yussef 17 år 8/4 2008
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7.1.3 En slav på uppdrag

Maktteorin som jag använder i arbetet förutsätter att någon beslutar vad en annan individ ska utföra. När 

en slav ska utföra ett uppdrag utsätts denne för makt. Själva makten kommer från den som blivit kung 

och vill få sin vilja genomförd. Makten kan också ligga dold i själva diskursen, det som är norm för 

leken. Normen redogöra för slaven att konsekvensen, för ett uppdrag som inte utförts, kan vara 

utfrysning och mobbing. Det kan också vara att deltagarna klargör sin makt genom att hota slaven som

tvekar. I de fall där slaven inte alls tvekar kan vara ett fall av legitimering. Slaven har med 

legitimeringen accepterat sin underordnade roll samt andras makt och utför de uppdrag som givits. De 

uppdrag som en slav ska utföra kan skilja sig åt beroende på vilka deltagarna i slavleken är. Om det är 

vänner som deltar i slavleken kan uppdragen vara enkla. Tarik menar att det kan handla om att hämta 

olika saker som vatten eller smörgås.40 George berättar att det i förväg kan vara uppgjort vad uppdraget 

ska handla om. Det ger eleverna möjligheten att avgöra om de vill delta i slavleken. George nämner 

även att leken kan förvärras från att ha enkla uppdrag till grövre. 

Kanske första gången vi gjorde slavleken den andre kanske sa till mig; Ge mig massage i tio minuter och jag tyckte det var 

skitjobbigt. Nästa gång vi kör då vill jag göra någonting grovare på han. Jag kan då säga spring naken eller något sånt, sen 

blir det grovare och grovare. Man kan inte banga för att då sviker man kompisarna.41

I de fall där kompisar deltar i slavleken verkar makten vara fördelad bland deltagarna så länge de förblir 

vänner. När vänskapen minskar leder det till att maktkampen inom gruppen ökar. Deltagarna vill 

hämnas på varandra för tidigare straff och det kan leda till att fusk förekommer för att säkra makten och 

göra en deltagare till slav. Det visar hur makten gradvis kan skifta bland deltagarna beroende på 

händelserna i slavleken. Makten inom leken är ostabil så länge vänner deltar i leken men den blir stabil 

när deltagare innan bestämmer vem som ska bli slav. Det som George klarlägger är en sida av slavleken 

där uppdragen blir grövre. Yussef berättar att elever som blivit slavar fått i uppdrag att:

Sno grejer från affärer som jackor, skor, jeans och andra föremål och saker som gå och slå den där killen och spotta på 

honom, kalla läraren för hora eller grejer. Det är de normala grejerna. De grova är att gå in i affären och ta kassan, det finns 

också.42

Att kalla läraren för skällsord visar att legitimeringen för den som är kung är starkare än lärarens makt. 

Eleven riskerar hellre problem i skolan än att vägra ett uppdrag som en kung givit honom. Eftersom 

personal på skolan inte är medvetna om att slavleken förekommer blir det svårt att koppla en elevs 
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42 Intervju med Yussef 17 år 8/4 2008
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beteende till slavleken. Tarik berättar att de värsta uppdrag som han sett och känner till har varit att 

stjäla och slå någon.

Det kan vara att presidenten säger: Gå till skolgarderoben och leta igenom tio jackor. Det som du hittar i fickorna tillhör mig. 

Allt som de hittar ska gå till presidenten, det är typ deras skatt. De betalar alltså en skatt.43

Det som slavarna stjäl och ger till kungen/presidenten säljs sedan vidare. Pengarna tar 

kungen/presidenten själv.44 Pedro nämner också att han känner till fall där slavar varit tvungna att stjäla 

dyra kläder som kungen i slavleken sålt.45 Faktumet att elever stjäl från skolgarderoben påverkar också 

de elever som inte deltar i slavleken. De elever som blivit av med värdesaker kräver att lärare ska agera. 

Risken finns att de elever som inte känner att lärarna agerat tillräckligt för att förhindra stölderna 

förlorar legitimeringen som de har för lärarnas makt. Skolan får inte förlorar kampen om makten mot de 

tuffare pojkarna på skolan. Personal på skolan blir tvungna att ha kunskap om slavleken för att kunna 

förhindra dess utbredning och samtidigt förändra elevernas acceptans för de tuffa pojkarnas 

maktutövning.

Yussef berättar hur slavleken förekom dagligen på hans förra högstadieskola. Han nämner att slavleken 

inte finns på gymnasiet där han går nu av den anledningen att de på gymnasiet är mognare.46 Tarik som 

går i årskurs åtta i Yussefs förra högstadieskola berättar att det är väldigt många som medverkar i 

slavleken på hans skola. Han har själv sett att elever på skolan medverkat i slavleken, endast någon 

vecka innan intervjun. Den version av slavleken som för tillfället finns på skolan är, enligt Tarik, en 

rättvisare version.47 Trots det finns utrymmet för att öka insatserna i leken

Vissa kan bara köra leken utan att hämta något alls, men för att det ska bli spännande så börjar man öka.48

De elever som bestämmer förutsättningarna i slavleken är också de som har makten att göra det. Om 

maktutövarna väljer att införa grövre inslag genom hot sker endast en kortsiktig maktutövning. Det 

innebär att de andra deltagarna inom kort kan komma att revoltera mot de nya reglerna som införts med 

hjälp av tvång och sluta legitimera makten. I de fall där införandet grövre inslag godtas av de deltagande 

sker en långsiktig maktutövning. De deltagande har accepterat de som utövar makten och har inget 

behov av att revoltera. När eleverna revolterar i en kortsiktigmaktutövning är det inte säkert att de 

                                                
43 Intervju med Tarik 15 år 10/4 2008
44 Intervju med Yussef 17 år 8/4 2008
45 Gruppintervju, Pedro 14 år 11/4 2008
46 Intervju med Yussef 17 år 8/4 2008
47 Intervju med Tarik 15 år 10/4 2008
48 Intervju med Tarik 15 år 10/4 2008



22

informerar lärarna på skolan om det som inträffat i slavleken. Eleverna kan ha revolterat och dragit sig 

ut men rädslan för att anmäla elever på skolan kvarstår. Skolan är tvungen att kämpa om makten i 

lärandemiljön och ändra den rådande diskursen bland eleverna och göra det till en norm att samtala med 

lärare. Den diskurs som ofta förekommer på skolor bland elever är att man inte får berätta för lärarna. 

Anledningen till en sådan norm går att finna i vem som har ett intresse av att lärare inte har kunskap om 

slavleken. I likhet med det Foucault nämner är det den som har makten som avgör vad normen är.49

7.1.4 Vad slavleken leder till

Enligt George kan slavleken leda till att man blir ovänner. Detta sker när det varit vänner som påbörjat 

slavleken där sedan förloraren vägrat att utföra uppdraget. Det kan leda till en utfrysning av förloraren 

som vägrat utföra uppdraget. Uppdragen har lett till att eleverna börjat bråka och till och med slutat 

umgås.

Om man är en bra kompis då säger man inte åt de att göra så där grova saker. Om man ändå ber de att göra grova saker då är 

man inte en bra kompis.50

Tarik förklarar att om en slav vägrar utföra ett uppdrag blir han slagen av alla som medverkat. Samtidigt 

poängterar Tarik att han nästan aldrig hört att någon vägrat utföra ett uppdrag. Tarik menar att den som 

är med i leken får leken tåla.51 Detta är något som möjligtvis är kopplat till vad som uppfattas som norm 

inom leken. Om du valt att delta är du underordnad den diskurs som valts av dem som har makten. 

Makthavarna kan avgöra om en deltagare ska straffas för att inte ha följt normen som de bestämt för 

slavleken. Elever kämpar ensamma för att bryta sig ur slavleken eftersom rädslan för att anmäla en kung 

fortfarande är rådande. Det är möjligt att elever inte känner att lärarna kan göra någonting för att hjälpa 

honom, eftersom de inte vet något om slavleken.

Yussef ger en bild av de slavar som vägrat att utföra ett uppdrag. Misshandel av slavar sker enligt 

Yussef inte på skoltid utan efter skolan. I vissa fall så har de gått hem till en slav som vägrat fortsätta 

och misshandlat honom utanför sitt hem.52 Yussef menar att de som är kvar i slavleken alltid fullföljer 

ett hot om att slå den som dragit sig ur. Hotet leder till att man inte vågar kontakta lärare och avslöja 

dem som hotar honom, då skulle man bara få mer stryk. Det går heller inte att berätta för ens föräldrar. 

Om någon blivit slagen av dem som deltagit i slavleken säger de till föräldrarna att de ramlat, krockat 
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eller halkat.53 Slavleken har lett till att vissa elever upplever rädsla på skolan. Rädslan finns där eftersom 

alla som deltagit i slavleken också finns där på skolan. Det innebär att skolan blir en plats där en elev 

kan känna obehag. Skolan kan inte erbjuda elever en trygg miljö på grund av den rädsla som eleverna 

skapar i skolan. Det innebär att skolan måste kunna ha klara riktlinjer och mål för att kunna förmedla till 

de elever som känner rädsla att det alltid finns en möjlighet att tala med en lärare. Rädslan bidrar, enligt 

Yussef, till att en elev tar på sig ansvaret om man åker fast för att ha stulit. De kan säga:

Det var mitt fel. Det var ingen som tvingade mig. Om de säger att den här killen hotade mig så får han stryk senare. Allt 

handlar om att de är rädda. De kommer att få stryk vad som än händer.54

Yussef redogör för misshandel och rädsla som är kopplade till slavleken som i sin tur är kopplad till 

skolan. Rädslan är tydligen starkare och leder till att en elev tar på sig ansvaret om man åkt fast för att 

inte bli misshandlad. Det är viktigt att skolan visar att de är medvetna om vad som sker på skolan och 

inom deras ansvarsområde. Det kan hända att andra elever tvingas ta ställning mot maktutövarna när 

lärarna inte agerar enligt elevernas förväntningar. Det leder istället till en maktkamp mellan eleverna 

som kan leda till att eleverna tvingas vara våldsamma för att stoppa slavleken. Yussef berättar att han 

försökt få elever att sluta medverka i slavleken genom att varna yngre pojkar som ville leka med de 

äldre. Yussef har även behövt vara våldsam mot kungar i slavleken för att skydda de yngre som blivit 

slavar. 

Jag har till och med använt våld, jag var tvungen. De tvingar till sig fel folk, de här som är rädda som inte vågar säga emot. 

Det är de elever som de tvingar sig på.55

Elever tvingas ingripa, istället för skolans personal och hjälpa andra elever för att förhindra slavlekens 

konsekvenser. De elever som ingriper använder samma metod som maktutövarna, våld. För skolans del 

bidrar det till en maktkamp bland elever som i sin tur kan skapa en otrygg miljö för andra elever som 

inte är inblandade i slavleken. De som är rädda accepterar de tuffa pojkarnas makt eftersom de med 

legitimeringen givit dem rätten att utöva makt. Det menar Engelstad leder till en långsiktig 

maktutövning eftersom de underordnade accepterat de andras makt. De som utövar makten kan fortsätta 

med det så länge de underordnade individerna frivilligt legitimerar makten.56 När skolan inte lyckats 

med att övertyga eleverna om att de är maktutövarna kan det möjligen leda till att elever utsätts för nya 
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utmaningar för få umgås med de tuffa pojkarna på skolan. De nya utmaningarna behöver inte 

förekomma inom slavleken, istället för en lek kan det vara på allvar i en ny struktur.

7. 2 Boss och flygareföreteelsen

Genom sin medverkan i slavleken kan unga elever ha bevisat att de inte är rädda för att utföra uppdrag 

som att stjäla kläder. De kan också ha bevisat sin lojalitet och skicklighet i utförandet av uppdrag för de 

tuffa pojkarna på skolan. Om skolan inte agerat mot slavleken och uppmärksammat eleverna på de faror 

som väntar dem kan det intensifieras. Elever kan ha uppmärksammats utav en mer strukturerad 

brottsverksamhet. Nedan kommer jag att presentera vad boss och flygareföreteelsen innebär samt 

redogöra för dess struktur och vad det innebär för de inblandade.  Jag kommer först att redogöra för dess 

struktur och sedan hur rekryteringen av de yngre går till. Det kommer även tas upp vad ungdomar 

tvingas stjäla och vad konsekvenserna kan vara för dem som vägrar stjäla. Avslutningsvis kommer jag 

att belysa ungdomar som frivilligt söker sig till de strukturer där man stjäl åt andra. 

När det går från att vara lek till allvar ändras också förutsättningarna för det som ska betraktas som 

norm. Maktutövningen blir väsentlig eftersom det inte längre handlar om lek utan om att få andra att 

vara underordnade och legitimera maktutövarna oavsett om det gäller en kortsiktig eller långsiktig 

maktutövning. Rekryteringen av de unga är grundläggande och det är något som Engelstad kan bidra till 

genom att belysa begreppen Legitimering och Kooptering.  Där det första begreppet kan belysa varför 

unga väljer att lyda och den andra hur det kommer sig att de dras in i den brottsliga strukturen. Skolan är 

fortfarande i fokus då aktörerna befinner sig på skolan eller kommer till skolan. Det är betydelsefullt om 

lärarna är medvetna om boss och flygareföreteelsen.

Lotta Thyni, gruppchef för Botkyrkapolisen berättar att polisen först fick kännedom om boss och 

flygareföreteelsen för tre och ett halvt år sedan. Polisen var först skeptisk till att ungdomar tvingades att 

stjäla, de ansåg istället att ungdomarna stal i utbyte mot pengar. Efter att polisen i Tumba gjort en 

kartläggning kunde de urskilja en struktur bakom stölderna.57 Skolkuratorn har upplevt boss och 

flygareföreteelsen eftersom det förekommit på hennes skola. För ett år sedan upptäcktas det att det 

förekom flygare på skolan. Hennes bild av företeelsen beskrivs som en pyramid. På toppen av 

pyramiden återfinns en vuxen/boss som sedan värvar gymnasieelever som sedan värvar högstadieelever 

och de kan till sist värva 11 och 12-åringar. Enligt skolkuratorn kan det börja med att den yngste får en 

belöning för det som han stulit vilket i sin tur leder till att han blir fast som flygare. Han blir fast genom 
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att de äldre hotar och misshandlar, menar hon.58 Att skolan har kännedom om att företeelsen boss och 

flygare existerar ger dem möjligheten att förhindra den i skolan och värna om sina elever.

Tarik anser att boss och flygareföreteelsen liknar slavleken till en viss del. Skillnaden, menar Tarik, 

ligger i att det handlar om äldre individer och inte enbart jämngamla.59 Yussef menar istället att det är 

som slavleken. Enligt honom är de båda identiska fenomen med undantaget att en börjar som en lek och 

den andra är ett steg från lek till allvar.60 Om så är fallet har skolan ännu mer ansvar för att förhindra 

slavleken för att inte låta den utvecklas till en allvarligare företeelse. 

7.2.1 Strukturen bakom boss och flygareföreteelsen

Jag utgår ifrån att en maktutövning sker inom boss och flygareföreteelsen. Strukturen till boss och 

flygareföreteelsen kan se annorlunda ut. Strukturen kan främst skilja sig åt åldersmässigt för dem som 

medverkar. Yussef berättar att allt börjar med att det finns en boss, som kan vara mellan 17 till 23 år. 

Bossen värvar i sin tur en flygare på 14 år. Enligt Yussef vill den 14-åriga flygaren inte åka fast för 

stöld, därför värvar han en flygare åt sig själv. Den flygaren kan vara 11-12 år och blir den som stjäl. 14-

åringen som hamnar mellan bossen och flygaren blir till en mellankille. Jag kommer fortsättningsvis i 

arbetet kalla de pojkar som jobbar mellan boss och den yngsta flygaren för mellankillar. När flygaren 

har stulit något överlämnas det stegvis upp till bossen.61 Osman som är 24 år och har en inblick 

ovanifrån berättar hur boss strukturen kan se ut. Osman berättar att det inte behöver vara endast en boss, 

det kan vara två eller tre.  De kan sedan ha fyra vänner som jobbar för dem som mellankillar. Vem som 

helst kan inte bli boss. Den som är högst upp har redan skapat ett namn åt sig och de andra vill bli som 

han och skapa sitt eget namn. Osman menar att ens namn blir känt efter att man åstadkommit brottsliga 

handlingar som andra talar om och respekterar.62 Det menar Engelstad är ett tecken på legitimering av 

makt. Han menar att legitimeringen uppstår med hjälp av mytbildning63 eller i det här fallet refereras det 

till tidigare handlingar som en individ utfört för att få sin makt accepterad.  

De som är mellankillar kan endast vara två personer med uppgiften är att rekrytera yngre samt övervaka 

flygarnas stölder och stöldgodset.64 Tarik anser att mellankillarna spelar en viktig roll för strukturen i 

skolmiljön.
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Alltså om en 17 åring kom till en kille som går i sexan, sjuan i skolan då skulle det se konstigt ut. De är smarta de hittar 

någon i nian som sen ska gå till en som går i sexan. Det syns inte lika mycket.65

Tarik beskriver hur ungdomarna anpassar sig för att kunna verka i en skolmiljö utan att väcka 

uppmärksamhet hos lärarna och personal på skolan. George berättar att mellankillar som är i 14 till 16-

års ålder blir meddelade av bossen vilka föremål som ska stjälas. George menar att bossen inte bryr sig 

om hur mellankillen ordnar beställningen så länge det ordnas. Det leder till att mellankillen själv får 

bestämma om han själv ska stjäla eller hitta någon yngre som kan stjäla åt honom.66 Det innebär att 

makten delegerats ner till mellankillen från bossen. Det blir mellankillarnas uppgift att se till att bossens 

makt utövas korrekt. Mellankillarna kan även göra besök på en flygares skola för att där kommunicera 

med honom. Det förekommer även att mellankillar går i samma skola som deras flygare. 

Ibland kommer han (mellankillen) och hälsar på flygaren i hans skola och säger; Jag är hans kompis och pekar på vilken grej 

han vill ha av flygaren senare. (…) De går förbi skolans garderob och säger till flygaren; Den där vill jag ha senare. Så när 

alla slutar, då ser ingen vad man gör i garderoben och då tar man grejen, lägger den under tröjan och går ut och ger grejerna 

till mellankillen.67

Det Yussef beskriver sker på skolans område och är därmed skolans ansvar. Skolkuratorn nämner att 

personal på skolan uppmärksammat att äldre elever besöker skolan. Det har även förekommit att elever 

som gått ut nian kommit tillbaka för att ”hälsa på” vissa elever.68

Efter att mellankillarna rekryterat en flygare tar de med honom till bossen. Bossen hotar flygaren och 

informerar att flygaren nu jobbar åt honom.69 Makten befästs med att bossen förtydligar för flygaren att 

mellankillen har makten att se till att bossens vilja uppfylls. George menar att de inte ofta kommunicerar 

inom kedjan. När de väl kommunicerar gör de det endast för att meddela vad som ska stjälas. 

Kommunikationen kan ske i form av möten där de träffas för att samtala.70 Yussef beskriver hur ett 

sådant möte kan gå till och var det sker någonstans.
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När en grupp pratar med varandra då märker man. Eftersom då träffas alla flygare i skolan och säger vart bossen vill att alla 

ska ses utanför skolan. Annars han slår dig. Sen, alla går och träffar honom och sen går alla och tar grejer åt honom. De har 

alltså möten på skolan. De har möten där det är tyst och där ingen hör. De flesta skolkar för att prata på dessa möten.71

Tarik berättar att mellankillarna även kan stå och vänta på flygaren utanför skolan. När flygaren kommit 

ut frågar de snällt om han vill följa med till Södertälje. Enligt Tarik frågar de snällt för att ingen lärare 

ska bli misstänksam, flygaren vet dock att det innebär att han är tvungen att stjäla kläder i Södertälje.72

Både Tarik och Yussef beskriver skolan som en viktig mötesplats eller utgångspunkt för stölderna. Det 

innebär att skolan har ansvaret att se till att detta inte sker. Skolans medvetenhet om hur företeelsen 

verkar på skolan är av stor betydelse. Det kan se till att förhindra och försvåra mellankillarnas 

maktutövning i skolan och skapa en trygg lärandemiljö för elever på skolan. I annat fall tillåts 

företeelsen att spridas och inkludera allt fler 11 till 14-åriga pojkar. Pyramidernas/kedjornas omfattning 

i Botkyrkaområdet kan vara av intresse för att få en bättre förståelse om hur utbrett boss och 

flygareföreteelsen är. Skolkuratorn anser att pyramider är något som förekommer inom hela Botkyrka.

På en skola var det 400 elever inblandade. Jag vet inte om det var olika kedjor men 400 var det som var inblandade, inte 

klokt! Det de höll på med var bara toppen på ett isberg. Det är hur mycket som helst.73

Lotta Thyni som gruppchef vid Botkyrka polisen menar att polisen inte har någon klar bild på hur 

många kedjor det finns i Botkyrka. Personligen tror Thyni att det finns många. Polisen har dock kunnat 

urskilja två pyramiders existens inom Botkyrkaområdet.74 Badir uppskattar att det kan finnas mellan 30-

40 olika kedjor.75 Yussef anser att antalet bossar kan vara omkring 200 stycken i Botkyrka. Yussef 

berättar också att det finns minst 400 flygare som med tiden ständigt ökar. Enligt Yussef kan boss och 

flygareföreteelsen inte hindras det pågår hela tiden. 

När 20 åringen (Bossen) inte vill hålla på mer och han orkar inte, då drar han sig ut. Då blir 17 åringen bossen. Alla andra 

stannar kvar och 12 åringen som blivit äldre skaffar då en ny flygare till sig själv. Och sen när 17 åringen som blivit boss 

tröttnar ger han över det till den som är under honom.76

Yussef berättar hur kedjan bara fortlöper. Det visar på en förändring utav makt där positionerna inom 

hierarkin uppgraderas. Den som tar efter bossen ska ha ett erkänt namn som leder till att andra i kedjan 
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legitimerar hans nya maktinnehav. Samtidigt torde det finnas ett motiv till att fortsätta bedriva 

verksamheten. En mellankille på 15-16 år kan, enligt Tarik, tjäna 5- 6 000 kronor i veckan på att tvinga 

yngre att stjäla kläder. Tarik menar att bossen kan ha flera kedjor som existerar parallellt med varandra 

och som kan driva in en stor summa pengar till bossen.77 Enligt Yussefs uppskattning kan en mellankille 

tjäna 25 000 kronor i månaden. Pengarna kommer in från de kläder som mellankillarna sålt vidare. 

Bossen tjänar, enligt Yussef, på en månad omkring 40- 50 000 kronor på skor, jackor och jeans som han 

eller mellankillarna sålt vidare. Efter dessa beräkningar menar Yussef på att det inte är underligt att det 

är svårt att stoppa dem.78

7.2.2 Rekrytering av unga pojkar

Det är betydelsefullt att belysa hur rekryteringen av flygare går till. Ovan har jag främst redogjort för 

bossar och mellankillar. Nedan kommer jag att behandla hur en mellankille finner en flygare och 

redogöra för de olika sätt rekryteringen kan ske på. Engelstad nämner att kortsiktig maktutövning sker 

när någon utsätts för makt genom tvång eller hot. En långsiktig maktutövning sker när en individ 

accepterar maktutövarens makt.79 Jag kommer också använda koopteringen för att se om rekryteringen 

sker med hjälp av falska premisser. Viktigt att betona är skolans roll för att se till att unga pojkar inte 

rekryteras in i företeelsen boss och flygare.

Det mellankillarna gör är att först undersöka en 11-12 årig kille som kan vara lämplig. De kriterier som 

mellankillar har för en flygare är att han inte har en stor släkt. De riktar in sig på dem som inte har äldre 

bröder. Mellankillarna vill inte hamna i bråk med flygarens släkt. Enligt George är det anledningen till 

att han själv samt Nuri, Okan och Pedro inte blivit konfronterade av en mellankille, eftersom de har 

stora familjer. 80 Det sätt som mellankillarna prövar sig fram på är att:

De (mellankillarna) kommer inte fram direkt och säger gör det här först umgås de med dem (blivande flygare) man är fett 

schysst mot de man blir kompis sen man börjar snacka om att ta grejer och kollar hur personen kommer att reagera på det 

som den äldre berättar om.81

Att mellankillar först försöker bli vän med blivande flygare uppkommer ofta under intervjuerna. 

Mellankillarnas tillvägagångssätt beskrivs som välplanerat. Yussef beskriver hela händelseförloppet där 

mellankillen inleder det hela med att ta kontakt med den yngre. Det leder till att de blir vänner. 
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Mellankillen börjar sedan ge bort märkeskläder till den blivande flygaren som en gåva mellan två 

vänner. Efter en vecka ser mellankillen till att de blir ovänner. Att bli ovänner var något som 

mellankillen planerat redan innan den första kontakten med den yngre killen togs. Mellankillen börjar 

kräva att få nya märkeskläder för att kompensera de som han givit den yngre killen när de varit ”så 

kallade” vänner. Yussef menar att den yngre killen känner ånger för att ha tagit emot kläder från 

mellankillen. Det enda den yngre killen kan göra är att börja stjäla för att betala av det som han tagit 

emot innan. Efter att han stulit första gången förvandlas han till flygare. Yussef berättar att mellankillen 

själv kan ha fått gå igenom samma procedur när han varit yngre.82 Det visar tecken på en typ av 

kooptering. Den yngre killen tillåts tro att han är vän med mellankillen för att sedan bli insnärjd i en 

återbetalningsplan genom stölder av kläder. Enligt Engelstad är det viktigt att den underordnade först 

ansluts till gruppen och efter att denne accepterat makten blir föremål för en maktutövning.83 Makten 

accepteras när den unga killen anser att han själv är skyldig mellankillen kläder och ska återgälda dem. 

I vissa fall kan en 12-åring bli uppmuntrad av de äldre att umgås med dem. När de umgås kan de sedan 

gå för att stjäla i en affär, samtidigt som 12-åringen endast får se på. Enligt Tarik leder det till att 12-

åringen känner sig tuff eftersom han fått medverka vid stölden. När detta sedan upprepas vid ett annat 

tillfälle får 12-åringen möjligheten att stjäla. Efter att 12 åringen stulit sitt första klädesplagg blir det 

enbart han som stjäl i fortsättningen, han blir till en flygare.84 I likhet med kooptering tillåts 12-åringen 

först att betrakta mellankillarnas värld för att sedan acceptera den och agera i den själv dock med en 

underordnad ställning. Det kan också vara pengar med i bilden. George menar att de äldre i vissa fall 

erbjuder de yngre pengar för att stjäla kläder. Om 12-åringen sedan accepterar ett sådant anbud blir han 

från den stunden flygare.85 När pengar inte finns med räcker det med hot för att rekrytera en 12-åring. 

Det är rädsla, han är rädd, han är mycket rädd. Mellankillen kan hota med att: Jag kommer slå sönder dig. Jag kommer döda 

dig. Jag kommer slå din syster eller din bror eller hela din familj. Ibland säger de jag känner din familj, jag vet var du bor.86

Enligt Yussef kan det finnas olika varianter när flygare rekryteras med hot. Det kan vara en mellankille 

som hotar flera yngre. Det kan också vara flera mellankillar som hotar en yngre.87 När hot är centralt vid 

en maktutövning menar Engelstad att det endast leder till en kortsiktig maktutövning där den 
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underordnade vid något tillfälle kommer att revoltera mot makten.88 Tarik berättar att de rekryteringar 

som sker vi hot även innefattar flygarens vänner. Istället för att än en gång umgås med en 12-åring för 

att sedan försöka få honom att stjäla börjar mellankillarna hota en av flygarens kompisar. Mellankillarna 

tar enligt Tarik aldrig en okänd kille, de måste veta lite om dem. Det fungerar eftersom flygaren redan 

har fått respekt för de äldre dessutom berättat om dem för sin kompis. Sedan hjälper flygaren 

mellankillarna att påverka sin egen kompis.89 Det kan man likna till det som Engelstad kallade för 

kooptering. Koopteringen sker när makthavarna först tillåter den underordnade att ansluta sig till deras 

värld. För 12-åringar kan det vara att umgås med de tuffa pojkarna på skolan. Detta leder då enligt 

koopteringen till att den underordnade accepterar makthavarens makt. Engelstad menar också att när 

någons makt accepterats blir den som mest effektiv.90 I det här fallet kan det ha bidragit till att även 

flygaren hjälpt till med rekryteringen av sin kompis.

De hot som framförs av mellankillar kan också ske via Internet. Yussef berättar hur mellankillar skrivit 

hotfulla inlägg på sidor som Playahead. Enligt Yussef kan mellankillar gå till en blivande flygares skola 

för att hota honom eller vänta på busshållsplatsen för att slå 12-åringen.91 När 12-åringen blivit flygare 

och begått sin första stöld förs han till ett möte med bossen. Yussef menar att mötet går ut på att bossen 

hotar flygaren till döds om denne skulle sluta stjäla. I enstaka fall kan en skuld skapas som 12-åringen 

tvingas betala av med klädstölder. Yussef berättar om en incident där mellankillar gjort inbrott hos en 

flygare som slutat stjäla eller slagit någon i hans familj. Allt för att samla in den inbillade skulden.92

Engelstad förtydligar att ett kortsiktigt maktutövande är där makten över någon annan införts med tvång. 

Den kortsiktiga maktutövningen leder till att individen vid ett senare tillfälle vägrar och revolterar mot 

maktinnehavaren.93 Tills revolten sker har den underordnade hunnit utföra en del uppgifter som 

beordrats utav maktinnehavaren.

7.2.3 Stölderna och metoderna

Här kommer jag att beskriva hur flygare får instruktioner av boss och mellankillar innan de tvingas 

stjäla samt hur de organiserar stölderna. Avslutningsvis kommer jag att belysa de fall där flygare vägrat 

att fortsätta stjäla. Det är i led med en kortsiktig maktutövning som sker via tvång eller hot. Innan 12-

åringar tvingas stjäla regelbundet får de instruktioner av mellankillarna. 
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De (flygarna) lär sig. De äldre visar hur de ska göra. De yngre vet inte eftersom de aldrig har gjort det. De (Mellankillarna) 

lär de hur de ska ta bort larm från kläder eller hur de ska gå till provrummet med kläderna och ta på sig alla och gå ut. Sen 

säger dem till de yngre att aldrig tjalla (ange) och om de golar (anmäler) då är det kört för dem.94

Enligt George är det främst kläder som flygare har som uppgift att stjäla. Stölderna av kläder och skor 

sker i preparerade väskor som kallas för bag. En bag är:

fixad med folie och silvertejp. Tio rullar aluminiumfolie som man lägger på bagens insida så att den blir fem centimeter 

tjock. Silvertejpen används för att hålla foliet på plats och täppa till möjliga hål i bagen och göra den tight. För att kolla så att 

den är säker så lägger man in en mobil i bagen och rullar ihop den med foliet sen ringer man den. Om det inte är någon signal 

på den då har man gjort bagen bra och då funkar den mot larmdetektorer.95

Lotta Thyni beskriver de bagar som de fått in på ett liknande sätt, med folie och silvertejp runt hela. 

Bagen används sedan för att fyllas med kläder. Thyni menar att en sådan bag får plats i en vanlig 

skolväska och har använts av en 11-åring. 11-åringen hade med sig bagen till skolan och stal på rasterna 

från affärer i närheten.96 Tarik nämner att dessa bagar måste gömmas undan när de inte används. Han 

menar att det finns fullt av bagar i skogarna i Tumbaområdet.97 Thyni nämner att polisen funnit sådana 

bagar och fått dem överlämnade av husvärdar som funnit dem i gömda i trappuppgångar.98 Yussef och 

Tarik beskriver hur sådana stölder kan gå till: 

När någon ska flyga står hans närmaste boss (mellankille) där utanför och kollar om vakten kommer. (…) Den lilla som är 

hans flygare kommer in lägger allt i väskan och kommer ut och springer. Sen de möts utanför en affär och där får den 

närmaste bossen sin väska. Bossen brukar också skriva upp vad han ska ha på en lapp.99

Det är ännu ett exempel på hur makten delegerats i kedjan där mellankillen ska övervaka flygarens 

stölder av de kläder som bossen bestämt ska stjälas. Tarik berättar vad som sker efter att stölderna 

begåtts.

De går till Södertälje skogen. De tar upp en tändare och de bränner larmen och tar bort dem. Sen de äldre säljer grejerna. De 

säger alltid till den yngre att han ska få pengar men han får aldrig pengar.100
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Tarik tror att det kan vara spännande för en flygare att få stjäla första gången men att det sedan blir till 

rädsla. Efter att ha åkt till Södertälje och Skärholmen några gånger för att stjäla blir man rädd för att åka 

fast.101 Brotten kan även öka i graderna. Från att ha enbart stulit kläder kan flygarna bli ombedda att 

begå grövre brott. De grövsta brotten som Badir känner till är när 12-åriga flygare sålt narkotika.102

Flygare kan också begå personrån. Flygaren går fram och provocerar en kille för att sedan slå honom 

och ta hans mobil. De som är lite äldre kan även vara med om att råna en pressbyrå.103 Brotten kan vara 

väl organiserade där 12-åriga flygare ska hoppa in genom skolfönster om natten och stjäla skoldatorer. I 

de fallen har mellankillarna informerat dem var larmdetektorerna sitter.104

Det som kan avgöra en grupps grad av våld eller uppdrag är den norm som gruppen har. Foucault menar 

att den som har makten också har rätten att avgöra diskursen, vad som ska betraktas som norm.105

Brotten kanske aldrig går utöver klädstölder för flygare som tillhör en kedja vars maktinnehavare inte 

vill vara verksamma i andra brott. Klädstölder kan komma att bli triviala för vissa bossar och leda till att 

rån blir mer acceptabla. Det skickar signaler ned i kedjan och ändrar de medverkandes uppfattning på 

grund av bossens makt att ändra normen för alla som legitimerar hans makt.

7.2.4 När en flygare vägrar och narkotikans inblandning

Det har förekommit situationer där en flygare ändrat sig och velat sluta stjäla. Det har lett till svårigheter 

för flygaren. Enligt George kan en flygare bli hotad med slag när han meddelar att han vill dra sig ur. 

Det har också hänt att mellankillar skrämts bort när en flygare polisanmält hoten.106 Polisanmälan kan 

vara ett sätt att revoltera mot makten som utövats på den unga killen. För att polisanmäla mellankillarna 

krävs det att flygaren har mod. Det finns också de pojkar som har mod att vägra när de blir kontaktade 

första gången. Det hade en vän till Tarik varit med om. Vägran ledde till att Tariks vän blev 

misshandlad utav mellankillarna och nu stjäl åt dem minst en gång i veckan.107 I enstaka fall kan en 

flygare komma undan. I sådana fall beror det enligt Yussef på om mellankillarna hittar en ny flygare 

innan de hittar flygaren som dragit sig undan.108 Skolkuratorn berättar om ett fall där en 11-åring vägrat 

och sedan tvingats in i en bil och hotats med en kniv mot halsen.109
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Vid 11-årsålder kan också narkotikan träda fram som en försäljningsvara men även som 

konsumtionsvara för en flygare. Badir berättar hur hans bekanta lurar flygare till att börja använda 

narkotika. De som rekryterar är enligt Badir skickliga, de ser till att 11-åringarna börjar använda droger 

och att de får det utan kostnad. När flygarna sedan vant sig vid att använda dessa droger blir det svårt för 

dem att dra sig ur. Flygarna har inte råd att själva bekosta användandet av droger och därför stannar med 

de äldre som tillförser de med droger.110 Maktutövningen kan i det här fallet ske långsiktigt då flygarna 

accepterat att de äldre har droger som de vill ha. Det är således inget tvång inblandat utan endast 

individens fria vilja att följa ett behov av droger som de äldre skapat med hjälp av narkotikan. Även 

Tarik nämner inslaget av narkotika i boss och flygareföreteelsen. 

De gör inte bara flyggrejer. Mellankillarna får de yngre att testa knark, får dem att röka. När de sitter och testar knark med 

mellankillarna får de koks, hasch eller maja (marijuana) och alla mellankillar skrattar åt de yngre när de gör bort sig.111

Lotta Thyni berättar att polisen har kännedom om narkotikans inslag i boss och flygareföreteelsen. 

Polisen utgår ifrån att narkotikan används främst i rekryteringsprocessen och att det kan vara ett 

betalningssätt till flygarna. Det kan senare komma att leda till att flygare tvingas leverera ett antal plagg 

för att få sin drogmängd.112 Det ovanstående har främst behandlat de fall där yngre tvingats till att stjäla 

eller manipulerats med hjälp av narkotika. Samtidigt finns det unga pojkar som söker gemenskap med 

äldre och gärna begår brott för att nå den gemenskapen.

7.2.5 Frivilliga flygare

Den långsiktiga maktutövningen innebär att en individ inte hotats till underordnad. Det handlar om unga 

pojkar som redan innan rekryteringen accepterat andras makt och legitimerar den. Under intervjuerna 

kommer det fram att flera ungdomar velat stjäla åt de äldre för att få umgås med dem. Flera variabler 

nämns som orsaker till att 12-åringar går med på att stjäla. Badir anser att orsaken är äran och pengarna 

som sedan leder till uppmärksamhet för 12-åringen på hans skola.113 De som är yngre kan också börja 

stjäla för att bli beskyddade av de tuffa pojkarna på skolan. Även om George anser att de äldre inte 

skulle skydda honom om någonting inträffade, är det viktigt för flygaren att tro det för att fortsätta stjäla 

frivilligt.114 Det finns också de flygare som menar att de har det bra. Badir känner flygare som gillar det 

de gör. De blir varken hotade eller slagna, de har dessutom blivit tagna av polisen ett flertal gånger. 
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Trots det så fortsätter de att stjäla.115 Flygarna verkar ha accepterat de äldres makt samtidigt som de 

äldre verkar ha effektiviserat sin maktutövning på dessa flygare. Engelstad nämner att en långsiktig 

maktutövning endast kan ske när de underordnade accepterat makten och när makten inte införts med 

tvång.116 Flygarna har nöjt sig med sin ställning i förhållande till maktutövningen och därmed inte söker 

att dra sig ur eller att vägra.

Osman som känner ett flertal bossar väl anser att rekryteringen inte alls behöver vara hotfull. Flertal 

yngre pojkar söker kontakt med de äldre och vill ställa upp som flygare. Det räcker med att de äldre 

gjort något som de yngre ser upp till.117 Det är ännu ett fall av legitimering där yngre pojkar söker efter 

att få komma i kontakt med äldre pojkar som de hört om. I och med att de söker kontakten har de också 

legitimerat den äldres maktinnehav och avgjort sin underordnad i hans maktutövning.

7.3 Inkörsport till kriminalitet

7.3.1 De unga pojkarnas avancemang inom gruppen

I avsnittet innan redogjorde jag för de frivilliga flygare som inte känner sig tvingade till att stjäla, de 

som är utsatta för en långsiktig maktutövning. Nedan vill jag belysa riskerna för att unga pojkar kan 

avancera inom boss och flygaregruppen. Boss och flygareföreteelsen har under intervjuerna beskrivits 

som pyramid eller kedja. Jag misstänker att ungdomar i en sådan pyramid/kedja kan se en framtid. Det 

skulle kunna leda till att flygaren som tidigare stulit kläder avancerar och utför värre brott.

Enligt Tarik strävar de yngre pojkarna efter att få de äldres respekt.118 Respekt kan vara det som leder de 

yngre in till kriminaliteten. Att få respekt bland de äldre kan också innebära att de yngre försöker skapa 

sig ett värde. Skolkuratorn anser att en del pojkar med invandrarbakgrund kan känna en uppgivenhet 

gentemot sina chanser i samhället. Målet att lyckas kvarstår dock, det är metoden som förändras. De 

yngre ser kriminaliteten som en chans att nå toppen.119 Enligt Thyni är det främst pojkar med 

invandrarbakgrund från en förort med låg social status som riskerar att dras in i kriminaliteten. Thyni 

berättar att de ungdomar som åkt fast varit skilsmässobarn med invandrarbakgrund.120
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Jag nämnde tidigare att ungdomar kunde avancera uppåt i kedjan när bossen dragit sig undan. Alla i 

kedjan tar ett steg uppåt och avancerar till nya uppdrag.121 De nya uppdragen kan resultera i mer ansvar 

för den unga killen gentemot gruppen. Ett sådant ansvar skulle kunna stärka banden som de unga 

pojkarna har med de äldre i gruppen. De unga pojkarna kan också med tiden ha vant sig vid att stjäla 

och att ingå i en brottslig verksamhet. Badir nämner att niorna på hans skola, som sysslar med att 

organisera stölder blivit vana. De har hållit på sedan sjuan med att stjäla och åka fast.122 Möjligtvis kan 

det leda till att ungdomarna blivit avtrubbade och inte känner faran med att begå brott. 

Narkotikan kan också ha bidragit till den ovannämnda avtrubbningen. Lotta Thyni anser att när en 

ungdom kommit in i ett missbruk med hasch uppstår risk att förlora verklighetsuppfattningen. 

Missbruket kan resultera i att ungdomen ser den kriminella karriären som en möjlighet.123 Möjligheten 

kan bestå av att visa sig duglig inom gruppen.

De som vill göra mest namn är hungrigast. De är farligast och det är ofta de yngre. De vill skapa ett rykte. Det som 

respekteras (av de äldre) är grymhet, att de är råa och aggressiva.124

Det verkar inte vara tvång som driver dessa unga pojkar som Osman nämner. Det verkar mer vara en typ 

av accepterad maktordning där de yngsta pojkarna är medvetna om vad de äldre respekterar. När de 

sedan utför brotten med en grymhet görs det endast för att imponera och få acceptans uppifrån. Eftersom 

det inte verkar vara tvång som leder dessa unga pojkar går det heller inte att säga att det är tal om en 

kortsiktig maktutövning från de äldre pojkarna. De unga pojkarna tänker inte revoltera eller vägra att 

utföra ett uppdrag utan de kommer att utföra det med mer våld än nödvändigt. Det låter mer som det 

Engelstad kallar för långsiktig maktutövning. De unga har legitimerat de äldres maktutövning och 

agerar våldsamt därefter.125 Våldsamheten kan också bero på att diskursen är bestämd på så vis. De äldre 

som har makten avgör vad som är norm inom gruppen och vilket beteende som eftersöks. Foucault

menar att de andra i gruppen sedan anpassar sig till den fastställda normen.126 Det kan klarlägga varför 

ungdomarna blir allt våldsammare när de utför uppdragen. 
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7.3.2 Grövre brott för unga pojkar

Redan vid ett tidigt skedde som en 12-årig flygare kan det konkurreras med andra flygare inom samma 

kedja. Detta leder till att flygaren sorteras hierarkiskt beroende på deras grad av brott.127 Unga verkar 

tävla om de äldres acceptans och respekt. Det kan vara tecken på att vilja ha en kriminell karriär. När de 

unga pojkarna försöker konkurrera med varandra kan det leda till att brotten de utför blir grövre. Jag har 

tidigare nämnt att flygare främst stulit kläder men för att göra en karriär inom gruppen krävs det grövre 

brott. För att få de äldres acceptans kan ungdomar ta uppdrag som att driva in skulder. Osman berättar 

om ett fall där unga kört över en killes arm med en bil efter att denne inte kunnat betala skulden i tid. I 

andra fall behöver de nödvändigtvis inte ens fråga om skulden utan kör över armen omedelbart.128 Den 

diskurs som råder inom gruppen kan ha våldsamt beteende som en norm. De unga pojkarna inom 

gruppen ser då inget konstigt med att utföra våldsamma handlingar eftersom det accepteras och belönas 

av de äldre som utövar makten. Ungdomarnas grymhet och agerande vid tidigare brott kan leda till att 

de blir uttagna till ett rån oftare.129 Det kan vara ett tecken från de äldre att en yngre kille accepterats då 

han oftare får begå rån.

7.4 Förhindrande åtgärder

Nedan kommer jag att redogöra för skolans förhindrande åtgärder mot slavleken samt boss och 

flygareföreteelsen. Avslutningsvis kommer jag att redogöra för polisens förhindrande åtgärder mot boss 

och flygareföreteelsen. 

7.4.1 En högstadieskolas åtgärder mot slavleken.

Skolkuratorn som jag intervjuat jobbar på samma högstadieskola som de intervjuade eleverna. Enligt 

skolkuratorn finns det ett antal åtgärder mot något i likhet med slavleken samt boss och 

flygareföreteelsen på skolan. Skolkuratorn och lärarna skulle främst tala med de elever som varit 

inblandade och sedan tala med deras föräldrar. Hon anser inte att slavleken förekommer på skolan och 

inte heller på skolor i området. Skolkuratorn menar att om det förekommit på ett flertal skolor skulle 

hon ha informerats utav andra skolkuratorer. Enligt henne så samarbetar kuratorerna i Tumbaområdet 

genom att bidra med information till varandra.130

Enligt Tarik som går på samma högstadieskola som kuratorn jobbar på kan det vara svårt att spela 

kortspelet innan slavleken i skolan. Han menar att lärarna är överallt. Den enda platsen där kortspel är 
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tillåtet på skolan är i kafeterian och där finns alltid en lärare.131 Eftersom skolkuratorn inte känner till att 

spelet existerar på skolan är det själva kortspelet som lärarna försvårar och inte slavleken. Förbudet mot 

kortspelet leder till att lärarna omedvetet även försvårar slavleken. Yussef menar att det funnits tillfällen 

där lärare misstänkt något med kortspelet, eleverna hade försvarat sig med att de bara spelade kort inget 

annat. När läraren sedan gett sig av kunde eleverna fortsätta. 

Det fanns lärare på min skola som såg att de spelade men de orkade inte komma fram och göra något. Fast de har chansen att 

stoppa leken tidigt och stoppa leken innan det händer något värre, så att ingen behöver göra något.132

Den insats som Yussef förväntade sig ifrån lärarna kan dröja eftersom skolkuratorn inte anser att 

slavleken existerar på skolan. När lärare inte kan se till att skolans grundläggande mål kan uppnås och 

att en trygg lärandemiljö skapas kan det leda till att eleverna tappar förtroende för lärarnas makt. Den 

makt som lärare ska förfoga över legitimeras inte utav eleverna eftersom lärarna inte agerat tidigare mot 

slavleken och fastställt ett exempel som eleverna kan hänvisa till. Det kan komma att förändras när fler 

lärare blir medvetna om slavleken och har tydliga riktlinjer för hur de ska agera.

7.4.2 En högstadieskolas åtgärder mot boss och flygareföreteelsen

Skolkuratorn berättar att skolan känner till boss och flygareföreteelsen eftersom det förekommit på 

skolan för ett år sedan. De åtgärder som vidtogs då var att polisanmäla de inblandade samt organisera ett 

stormöte där föräldrar informerades om företeelsens förekomst på skolan. Den främsta åtgärden i 

nuläget är att skolan omedelbart polisanmäler. Skolkuratorn anser att den främsta orsaken till att 

företeelsen uppdagades var för den närhet som lärare har med eleverna på skolan. Närheten skapar 

möjligheter för eleverna att tala med lärarna på skolan. Närheten skapas, enligt skolkuratorn genom att:

Man pratar mycket till elever inte åt eleverna, man undersöker mer tycker jag. Hur tänker du då? Varför tror du att det är så? 

Ingenting är rätt eller fel när lärare pratar med eleverna.133

Den närhet som skolkuratorn berättar om kan hjälpa till med att störa de äldre elevernas maktutövning 

på de yngre. Närheten kan bidra till samtal med vuxna. Samtalet med en lärare kan leda till att elever får 

ta del av en annan norm istället för den som de äldre kriminella pojkarna erbjuder. Skolkuratorn anser 

att lärarna på deras skola har en större möjlighet att nå eleverna eftersom de ständigt är ute i 
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verksamheten. Det finns inga lärare som sitter inlåsta på sina rum utan alla känner varandra väl på 

skolan.134

Det som Yussef menar bidrog till att boss och flygareföreteelsen uppdagades på skolan var när elever 

angivit mellankillar på skolan. Han förhåller sig dock kritiskt till lärarnas insatser mot företeelsen. 

Yussef anser att lärarna agerade som att de inget visste om företeelsen när det kommit fram att den 

fanns på skolan. De lovade sedan rektorn att de fortsättningsvis skulle agera. Enligt Yussef uteblev 

lärarnas insatser mot företeelsen.135 Jag bad skolkuratorn att uppskatta antalet lärare som i nuläget var 

medvetna om vad boss och flygareföreteelsen innebär och hur den fungerar i skolor. Skolkuratorn 

uppskattade det till att 20 % av lärarna inte kände till företeelsen eftersom de var nyanställda på skolan. 

Trots det förväntas läraren ingripa när de ser en äldre elev tala med en yngre och när något är i 

görningen. Skolkuratorn var dessutom medveten om att alla lärare inte gör det. 

Det är många (lärare) som är rädda. Där skulle jag säga att det kan handla om 40 % som skulle våga, av de 80 % som känner 

till pyramidens förekomst. De som inte skulle gå fram skulle nog be om hjälp hos en annan (lärare/personal). Man tittar inte 

bort utan ser till att man får stöd av någon annan (lärare/personal).136

Det väsentliga, menar skolkuratorn, är inte att anklaga någon vid misstanke utan att samtala med 

eleverna. Personalen på skolan förväntas också ha uppsikt över de ungdomar som kommer och besöker 

skolan trots att de inte har något där att göra. Skolkuratorn medger att det varit ett tag sedan det talats 

om boss och flygareföreteelsen vid mötena i skolan. Trots det har elevvårdsteamet jobbat med det, där 

deltagarna är skolkuratorn, skolchefen, skolsystern och specialpedagog. Det senaste fallet skedde för en 

månad sen på skolan, skolkuratorn hävdar dock att det lugnat ned sig nu.137 Badir som är elev på skolan 

är kritiskt inställd mot lärarnas agerande. Han menar att lärarna inte är engagerade. De kommer endast 

fram för att samtala när en elev öppet hotat en annan elev och frågar om de ska ringa ens föräldrar. Han 

tillägger också att lärarna mår bra av att inte lägga sig i eftersom man då inte behöver uppmärksamma

företeelsen och förstöra skolans rykte.138 Badir menar att förekomsten utav boss och flygareföreteelsen 

skulle leda till att skolans rykte försämrades. Yussef menar också på att skolan försöker skydda sitt 

rykte. Han vill dock poängtera, oavsett vad personalen på skolan skulle säga, att allt han berättat 

gällande boss och flygareföreteelsen skett i hans förra högstadieskolan och även sker i idag.139 Efter att 
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boss och flygareföreteelsen förekommit på skolan har samarbete med polisen förbättrats. Polisen har 

dessutom egna åtgärder för att motverka boss och flygareföreteelsen.

7.4.3 Polisens åtgärder mot boss och flygareföreteelsen

Polisens mål är att försvåra och förhindra rekryteringen till kriminalitet. Polisen jobbar framförallt med 

att nå föräldrarna. Förändring, anser Thyni, kan komma när föräldrar informerats om företeelsen.140 Det 

har förekommit att polisen bedrivit specialinsatser för att stoppa boss och flygareföreteelsen. En sådan 

specialinsats skedde på Storvretsskolan. Polisen hade misstankar om att all rekrytering av unga pojkar

skedde på den skolan. Specialinsatsen resulterade i att missbruk i så låga åldrar som 11-årsåldern kunde 

dokumenteras. Enligt Thyni spred sig sedan boss och flygareföreteelsen till Kunskapsskolan i Tumba. 

Där skolledningen har gjort en fantastisk insats med att stoppa boss och flygareföreteelsen, enligt 

Thyni.141 Efter att förekomsten av boss och flygareföreteelsen upptäckts på skolor i Tumbaområdet 

skickade polisen hem brev till alla som hade ett barn i grundskolan inom Tumbaområdet. Thyni menar 

att syftet med breven varit att informera föräldrar så att de känner till företeelsens förekomst på skolorna 

i området. Föräldrarna måste vara vaksamma på de klädesplagg som ungdomar kommer hem med. 

Thyni menar att det kan handla om ungdomar som kommer hem med en jacka värd 6 000 kronor. Enligt 

Thyni har polisen gått ut i media i två omgångar i hopp om att nå ut till föräldrar. Syftet var att få 

föräldrar att reagera och ha bättre koll på barnen. Resultatet av detta var att föräldrarna reagerade väldigt 

lite.142

Polisen strävar efter att samla in information. Med hjälp av information kan polisen klarlägga 

verksamheten tills det finns tillräckligt med material för att agera. Enligt Thyni är tips och information 

det främsta som polisen kan utgå ifrån samt ett vittnesmål. Ännu en åtgärd är Konsekvensprogrammet. 

Det består av ett flertal möten med socialtjänsten och polisen. Under dessa möten diskuteras 

konsekvensernas innebörd med ungdomarna. Programmets syfte är att få de yngre, som åkt fast, att 

berätta om sig själva och det de gjort. Trots att det är frivilligt för ungdomarna att berätta så är det 

nästan alla som talar om vad de gjort.143 Ännu en åtgärd från polisens sida har varit att utbilda personal 

som arbetar på fritidsgårdar. Utbildningen avser att öka kompetensen hos dem som arbetar på 

fritidgårdar. En dåligt fungerande fritidsgård kan, enligt Thyni, fungera som en rekryteringsplats till 

kriminalitet. Personalen kan i vissa fall vara för ung och verka mer som en vän än en vuxen för 

ungdomarna. Dessutom så kan personalen inte vara kapabla till att avslöja en situation där en äldre 
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rekryterar en yngre kille till att stjäla åt honom. Thyni menar att ungdomar som saknar gemenskap med 

vuxna finner det i gängen.  Insatser från polisen har varit att utbilda personal som jobbar eller ska jobba 

på en fritidsgård.144 Fritidsledare på fritidsgårdar kan ha liknande funktion som lärare kan ha på skolan 

gällande närhet. 

8. Resultat

Den teori som använts i arbetet har varit kopplat till makt. För att kunna presentera maktteorin har jag 

använt mig av begreppen: Diskurs, Kortsiktig/Långsiktig maktutövning, Legitimering samt kooptering. 

Med hjälp av dessa har jag kunnat koppla empirin till min teori. Genom hela arbetet har jag också 

poängterat skolans roll i slavleken samt boss och flygareföreteelsen. Skolan är viktig då båda 

företeelserna sker på skolans område och framför lärarna. Av den anledningen är det centralt att skolan 

ska finnas med för att tydligt visa hur den är kopplad till slavleken samt boss och flygareföreteelsen.

8.1 Slavleken

Maktteorin som jag använt kan kopplas till slavleken med hjälp av att en diskurs måste vara befintlig för 

att elever ska vilja delta. Slavleken måste ha något värde för att elever ska vilja delta i den. Det är 

maktinnehavare som beslutar om vad som är norm och med det hur slavleken ska utföras.145 Slavleken 

utförs på skolan och under skoltid. Det innebär att det är en angelägenhet för skolans personal. För att 

kunna erbjuda elever på skolan en trygg lärandemiljö är skolans personal tvungna att förhindra att 

slavleken utförs på skolan.

Slavleken inleds med att eleverna spelar ett kortspel innan leken. Kortspelet avgör vem som ska bli slav 

och vem som ska bli kung av eleverna. De som är med och deltar är vanligen i åldrarna från 12 år och 

uppåt. Vanligtvis är det endast fyra elever som deltar och då kan endast en bli slav respektive kung. De 

lekar som avgör rollerna och själva slavleken kan skilja sig från andra uppsättningar av samma lek. De 

som medverkar brukar vara de som i förväg bestämt vilka regler som ska gälla för just det partiet. 

Dessutom är det innan bestämt utav deltagarna hur länge slavleken ska hålla på. 

Det har framkommit i intervjuerna att det är möjligt att manipulera det kortspel som avgör rollerna i 

slavleken. Med hjälp av fusk kan korten sorteras eller överlämnas under bordet till de deltagare som 

innan spelet bestämt vem som ska bli slav. Det kan ske i situationer där tre utav deltagarna är bra vänner 

och sedan manipulerar kortspelet så att den fjärde förlorar och blir slav. I sådana fall är maktinnehavet 
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förskjutet till en grupp på tre personer som har makten att se till så att den fjärde blir slav. Makten ligger 

i att de tre kan gemensamt organisera kortspelet så att ingen av dem förlorar. De avgör i sådant fall 

diskursen det vill säga de avgör vad normen kommer att vara i slavleken. En fjärde deltagaren kan gå 

med på att delta i slavleken och gör det enbart för att de legitimerar de andra tre eleverna. 

Legitimeringen ligger i att den fjärde valt att delta i slavleken och accepterat att reglerna redan bestämts 

av de tre andra deltagarna som har makten att göra det. 

När slaven ger upp och inte vill ha fler uppdrag tvingas han utföra ett slutligt uppdrag. När detta är gjort 

blir den fjärde platsen återigen ledig och ännu en elev kan ta den lediga platsen i slavleken. Att elever 

uppfattar det som en möjlighet att få delta i slavleken med de tuffa pojkarna kopplar jag till det 

Engelstad menar är en typ av mytbildning. Den elev som ska ansluta sig ser upp till de tuffa pojkarna 

eftersom eleven uppfattar de som tuffa. Pojkarnas tuffhet ligger i att de utfört något tidigare som givit 

dem den tuffa statusen. Det menar Engelstad är en legitimering genom en mytbildning, att någon 

refererar till en tidigare handling.146

Slavens uppdrag kan i enklare varianter utav leken vara att hämta vatten eller ge en annan elev massage. 

Det kan sedan komma att förvärras när slavleken spelas om. Andra deltagare kan komma att hämnas på 

elever som tidigare givit dem svåra uppdrag som slavar. När det är vänner som spelar slavleken kan 

reglerna i förväg vara bestämda. I de fall då en elev spelar med tre tuffa pojkar kan uppdragen 

bestämmas efter att det blivit klart vem som är slav. De varianter av slavleken kan betecknas som grövre 

och betraktas som en maktordning där tre utövar makt på den fjärde. Uppdragen som slavar vanligtvis 

får är att stjäla från en affär eller från andra elever. De kläder och föremål som slaven stulit ges till 

kungen som sedan säljs till andra. Det har förekommit att elever, på begäran av kungen, slagit en annan 

elev. Slavleken kunde förekomma varje dag i den högstadieskola som eleverna går i. Den uppsättning 

utav slavleken som i dagsläget spelas på skolan är av en vänligare variant, utan grova inslag. Skolan är 

ansvarig för elever som går i skolan. Det leder till en problematisk situation för skolan när elever lämnar 

skolan för att begå brott. Om skolan inte är medvetna om slavleken och att detta kan förekomma i leken 

finns heller inte möjligheten att hjälpa dessa elever.

Slavleken har resulterat i att vänner blivit ovänner, utfrysning samt bråk. I de fall där en slav vägrar 

utföra ett uppdrag blir han slagen av andra deltagare. Misshandeln sker inte under skoltid. Det finns fall 

där deltagare gått hem till en elev och slagit honom när han vägrat utföra ett uppdrag. I de fallen utsätts 
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elever för hot som i sin tur förhindrar dem från att ta kontakt med en vuxen på skolan. När elever 

utsätter andra elever för makt genom hot försöker de få dem att känna rädsla. Enligt Engelstad kan ett 

sådant införande av maktutövning endast vara kortsiktigt då individen senare kommer att revoltera mot 

makten som denne utsätts för.147 Själva sättet att revoltera på fördjupar sig dock inte Engelstad i. 

Revolten kan vara att undvika skolan och därmed undvika att bli utsatt för makt. Det innebär att elever 

inte får tillgång till utbildning på lika villkor. Samtidigt som eleven utav rädsla inte vågar berätta för en 

vuxen varför han inte kommer till skolan. Jag anser att det är viktigt att hänvisa till det skolkuratorn 

menade var en förhindrande åtgärd mot företeelser som slavleken. Skolkuratorn menade på att en närhet 

med elever var centralt för att få elever att tala med vuxna på skolan gällande problem som de upplevt. 

Problemen kan komma att förvärras och bli allvarligare än slavleken och då är närheten mellan vuxna 

och elever på skolan centralt.

8.2 Boss och flygareföreteelsen

När jag har undersökt företeelsen boss och flygare har jag använt Engelstads teori gällande 

kortsiktigt/Långsiktig maktutövning. Företeelsen bygger på en pyramidliknande verksamhet där åldern 

spelar en viktig roll. Den som är högst upp är äldst med omkring 23 år sedan kan det gå i tre eller fyra 

nivåer nedåt med två års skillnad mellan varje aktör. Den yngsta aktören anges vara så ung som 11 år. 

Företeelsen liknar slavleken genom att de äldre ger de yngre uppdrag som de ständigt måste genomföra. 

Slavleken kan vara steget innan boss och flygareföreteelsen även om 11-åringar kan dras med innan de 

lekt slavleken. Den äldsta i företeelsen som kallas boss kan tvinga en 17-åring att få fram ett visst antal 

klädesplagg. 17-åringen ser till att tvinga en 15-åring med samma uppmaning. 15-åringen som i sin tur 

inte vill åka fast för stöld utövar tvång på en 11 till 12-årig kille och uppmanar honom att stjäla kläder 

från butiker. När tvång utövas för att införa makt är det en kortsiktig maktutövning. Jag har tidigare 

problematiserat själva tillvägagångssättet som en underordna kan revolterar på. Det som Engelstad inte 

kan förtydliga är hur lång tid det tar för en underordnad att revoltera. Jag problematiserar således den 

period som en mellankille kan utöva makt på en flygare. Under den tiden kan en flygare ha hunnit med 

att utföra ett antal uppdrag.

Anledningen till att den äldste i kedjan kan utöva makt är på grund av att han åstadkommit något inom 

den kriminella verksamheten. Det leder till att de yngre pojkarna accepterar honom som 

maktinnehavare. Bossen beskrivs som yrkeskriminell med ett erkänt rykte för sina brott och förtjänar 

andras respekt. Mellankillarnas uppgift är att rekrytera flygare och övervaka deras stölder i affärerna. 

                                                
147 Engelstad 2006 s 18-19
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Det är mellankillarna som tar hand om stöldgodset och överlämnar det till bossen. Mellankillarna har en 

viktig roll inom skolmiljön. På grund av att de är omkring 15 år kan de röra sig inom skolmiljön och 

rekrytera yngre pojkar utan att lärarna blir misstänksamma. Det förekommer också att mellankillarna går 

i samma skola som flygarna eller de som ska rekryteras. Skolan har en skyldighet att se till så att de 

ungdomar som inte ska vara på skolområdet avlägsnas. Det är riktlinjer som måste följas synnerligen 

när jag uppmärksammat att skolans besökare kan ha en dold agenda med sitt besök. 

När en ung kille begått sin första stöld blir han en flygare och förs till bossen där det förklaras för 

honom vad som kommer att ske om bossen inte lyds. Det förekommer även möten på skolområdet. 

Mellankillarna kommunicerar med sina flygare i och utanför skolan. Mötena innehåller direktiv gällande 

stölder som flygare ska utföra. Det kan också ske fall där mellankillar parkerat med en bil framför 

skolan och väntar på flygaren. 

Mellankillarnas rekrytering av unga sker på ett väl strukturerat sätt. Det börjar med att mellankillarna 

riktar in sig på de elever som inte har en stor släkt, eftersom de inte vill hamna i bråk med deras äldre 

bröder. De provar sig fram i vissa fall och tar med den blivande flygaren för att stjäla bara för att se hur 

denne reagerar. En vanlig rekryteringsmetod är när mellankillen först blir vän med en 12-åring och ger 

honom kläder för att sedan bli ovänner. Det leder till att 12-åringen tvingas stjäla för att ge tillbaka de 

kläder som han fått av mellankillen och det gör honom till en flygare. Mellankillen använder sig av en 

form av kooptering. Enligt Engelstad kan maktinnehavare försöka ansluta en individ genom att 

presentera en förskönad bild av maktutövningen som väntar.148 Det kan ha varit samma typ av 

rekrytering för mellankillen när bossen tog kontakt med honom. I vissa fall kan flygaren erbjudas en 

summa pengar för att stjäla. 

Stölderna består främst av att stjäla dyra märkeskläder. Stölderna genomförs med hjälp av preparerade 

väskor bestående av aluminiumfolie och silvertejp. Det kan senare handla om grövre uppdrag som 

misshandel eller personrån för en flygare. Konsekvenserna av att vägra utföra bossens uppdrag kan vara 

förföljelser, hot samt misshandel av familjemedlemmar. Det kan leda till att en elev inte vågar gå till 

skolan utan endast sitter hemma för att inte bli misshandlad av mellankillarna. Det kan vara i likhet med 

det jag nämnde tidigare, en form av revolt. Genom att eleven sitter hemma på grund av rädsla undviker 

denne också att bli utsatt för andras makt. Konsekvenserna för de flygare som villigt fortsätter med att 

utföra uppdrag åt bossen kan också vara ödesdigra. 11-åringar har i somliga fall lurats in i att använda 
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narkotika som kokain, hasch eller marijuana. Det leder till ett missbruk som gör att flygarna inte kan dra 

sig ur. Samtidigt som de är fast i missbruket ser mellankillarna till att flygarna får sina droger så länge 

de utför uppdragen. Det är unga pojkar som söker efter att göra karriär inom kedjan. Dessa ungdomar 

tillfaller kategorin gällande en långsiktig maktutövning eftersom de accepterat maktinnehavarna och 

deras bestämmelser gällande normen. De betraktar sedan boss och flygareföreteelsen som en möjlighet 

att komma upp och avancera inom gruppen. Kedjornas omfattning beräknas som stor i Botkyrka. Det 

har förekommit olika uppskattningar från de intervjuade på antalet kedjor i området. Faktumet är att ca 

400 elever varit inblandade i boss flygareföreteelsen på en skola samt att fler unga pojkar ständigt dras 

in i företeelsen. 

8.3 Inkörsport till kriminalitet

Det finns unga pojkar som strävar efter att få de äldre pojkarnas respekt. Flygarna försöker då att skapa 

ett rykte genom att vara så brutala som möjligt vid ett rån eller stjäla så mycket kläder som möjligt. Det 

finns en möjlighet för de unga pojkarna att avancera inom kedjan. När bossen beslutar sig för att lägga 

av med verksamheten tar den som är näst äldst över. Den som varit flygare blir mellankille och 

rekryterar en 11-åring till att bli flygare. En sådan avancering kan också föreställa en ofrivillig 

avancering. Med en avancering förväntas det av gruppen att individen börjar utföra de brott som passar 

för hans nivå. För att kunna säkra en avancering inom kedjan är det väsentligt för de medverkande att 

ständigt konkurrera med varandra om platserna uppåt i kedjan när de blir lediga. När bossen lagt märke 

till att vissa flygare är beredda att utföra grövre handlingar värvar han dem till grövre brott. De grövre 

brotten kan innefatta skuldindrivning, rån mot affärer och liknande kriminella verksamheter. Individen 

blir således inbjuden till en fastare kriminell struktur. Även här är det viktigt för de medverkande att 

visa sin grymhet och duglighet. Det visar hur en kille som vid 12-årsåldern är flygare kan komma att bli 

rånare och medverka i en kriminell grupp vid 14-årsåldern. En ung kille ser en gemenskap inom 

gruppen. Gemenskapen leder i sin tur till en lojalitet för gruppens intresse och för dess struktur.  

8.4 Förhindrande åtgärder från skola och polis

Trots att skolkuratorn inte är medveten om slavlekens existens på skolan försvåras leken på grund av 

skolans regler. Skolan förbjuder nämligen att kortspel ska få spelas på annan plats än i kafeterian. I 

kafeterian så har skolan ständigt en lärare närvarande. Samtidigt som det är av stor betydelse för 

eleverna att lärarna stoppar leken i en så tidig fas som möjligt. Lärarna måste se till att värna om skolans 

möjlighet till att kunna erbjuda eleverna en trygg studie miljö. Genom att vara vaksamma för slavlekens 

genomförande kan de också förhindra att elever bråkar eller blir rädda för varandra.
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De åtgärder som skolan har gällande boss och flygareföreteelsen är främst att polisanmäla. Det är viktigt 

för skolan att lärare och elever har en närhet. Det ger elever möjligheten att kunna tala med lärarna. 

Skolan har också som regel att alla lärare ska vara ute i verksamheten. Lärarna har enligt eleverna inte 

agerat tillräckligt för att förhindra boss och flygareföreteelsen på skolan. Skolkuratorn menar att 

personalen på skolan förväntas samtala med elever och ha uppsikt över vilka som kommer för att besöka 

skolan. Skolkuratorn uppger att 1/5 av lärarna inte känner till företeelsen eftersom de är nyanställda på 

skolan. Trots det har lärarna instruerats att rapportera generellt misstänksamma situationer till antingen 

skolkurator eller skolchefen. De lärare som känner till företeelsen kan besluta om att själva agera eller 

kontakta en annan lärare eller personal på skolan. Enligt skolkuratorn förekommer det rädsla hos lärare 

att agera men trots det så meddelar läraren det till någon som har mod att agera. Skolkuratorn hävdar att 

ingen lärare tittar bort utan söker hjälp om de inte kan agera lämpligt. Skolan har inte uppmärksammat 

eller talat om företeelsen vid arbetslagsmöten under en längre tid. Elevvårdsteamet på skolan har dock 

jobbat med det ända sedan det uppdagats att företeelsen förekommit på skolan. Det kan vara centrala 

åtgärder i kampen mot att slavleken förekommer på skolan och att förhindra rekryteringen av unga 

pojkar till att bli flygare. När en lärare agerar vid en misstänkt rekrytering kan de störa en möjlig 

kooptering som håller på att ske. Jag anser att det inte är möjligt för personal på skolan att agera om de 

inte är nära de elever som har kunskap om företeelsens förekomst på skolan. 

Polisens åtgärder är att försvåra och förhindra rekryteringen av unga. Främst försöker polisen att nå 

föräldrarna. När det uppdagats att 11-åringar missbrukat narkotika och rekrytering till brottslig 

verksamhet skett i Storvretsskolan i Tumba, skickade polisen brev hem till alla föräldrar med barn i 

skolan inom Tumbaområdet. Brevet skulle informera föräldrarna om företeelsens förekomst på skolor i 

området. Om föräldrarna är mer vaksamma kan de se till så att deras barn inte utsätts eller utsätter andra 

barn i skolan för tvång till att stjäla. 

Polisen har också använt sig av media med hjälp av tidningar, radio och tv program. I två omgångar har 

allmänheten informerats om att boss och flygareföreteelsen är strukturerad brottslig verksamhet som 

innefattar barn i skolor. Målet från polisens sida har varit att få föräldrar att reagera, något som uteblivit 

enligt polisen. Tillsammans med socialtjänsten har polisen dragit igång konsekvensprogrammet. Det är 

för unga pojkar som åkt fast och består av ett antal möten som pojkarna ska ha med socialtjänsten och 

polis. Fritidsgårdar har också varit föremål för polisens åtgärder mot den brottsliga rekryteringen. 

Polisen uppfattar dåligt drivna fritidsgårdar som lämpliga rekryteringsplatser till kriminalitet. Åtgärden 

är att utbilda personal. I vissa fall är personal på fritidsgårdar för unga eller inte kapabla till att uppfatta 
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en situation där en yngre håller på att rekryteras. Av den anledningen har polisen startat en utbildning 

för personal på fritidsgårdar för att öka kompetensen hos dem som arbetar. 

9. Avslutande diskussion

Det övergripande syftet med undersökningen har varit att åskådliggöra två centrala fenomen som 

uppenbarat sig på skolor den senaste tiden, slavleken samt boss och flygareföreteelsen. De är centrala 

eftersom de återfinns i skolor och kan dra in unga pojkar i en brottslig verksamhet vid en tidig ålder. Jag 

anser att jag har kunnat redogöra för vad slavleken innebär och vad det kan leda till för de inblandade. 

Det som sker inom slavleken, vare sig på gott eller ont, möjliggör för elever att kontrollera andra elever. 

Det är ett maktförhållande som inte borde finnas i en miljö där elever ska utbilda sig. Skolkuratorn har 

framfört att skolan kommer att reagera starkt vid misstankar om lekens utförande. Jag har ingen 

anledning att tvivla på detta även om eleverna i intervjuerna uttryckt sig negativt gällande lärarnas 

agerande. Det kan inte vara möjligt för lärare att agera när de inte har kunskap om slavlekens förekomst 

på skolan. Intervjuerna visar att slavleken har förekommit under en längre tid på skolan och sker i olika 

former. Anledningen till att skolkuratorn inte känner till detta kan jag endast spekulera kring, faktumet 

kvarstår att slavleken har förekommit och förekommer i en rättvisare variant i skolkuratorns skola. 

Problemet kan ligga i kommunikationen. Eleverna framför inte hur de vill att lärarna ska agera och 

närheten dem emellan måste förbättras. 

Boss och flygareföreteelsen liknar slavleken eftersom den i grunden går ut på att utöva makt på den som 

är svagare. Dessutom så kan slavleken i vissa fall leda till boss och flygareföreteelsen. Det kan också 

ske att 11-åring som inte deltagit i slavleken värvas till företeelsen. Jag anser att den här företeelsen ska 

betraktas som väldigt farlig och förekommande på skolor i förorterna. Även om jag avgränsat min 

undersökning till Botkyrka/Tumbaområdet finns det tecken på att det är en utbredd företeelse. Skolans 

ansvar är betydligt större gällande boss och flygareföreteelsen. Jag anser att företeelsen kan leda till att 

en ung kille kan råka väldigt illa ut vare sig denne rekryteras villigt eller med tvång. Samtidigt får vi inte 

glömma att flera unga pojkar samarbetar för att få företeelsen att fungera. Dessutom så finns det stora 

summor pengar inblandade vilket gör denna maktstruktur än mer farlig för de unga eleverna i dagens 

högstadieskolor. Den högstadieskola som skolkuratorn jobbar på har hanterat företeelsen väl när den 

uppdagades på skolan och har förberedda aktioner om den skulle uppenbara sig igen. Det jag tror 

mindre på är högstadieskolans förmåga att upptäcka företeelsens förekomst eftersom intervjuade elever 

hävdar att boss och flygare fortfarande förekommer på skolan. Jag anser att det första steget börjar i 

skolorna med skolans personal. Det har framkommit i undersökningen att skolan är central för 
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värvningen av unga pojkar samt en mötesplats inför ett brott. I likhet med vad skolkuratorn berättade är 

det väsentligt att skapa en närhet mellan vuxna på skolan och elever. Eftersom elever alltid är först med 

att känna till nya företeelser måste det råda en omgivning inom vilken de kan tala med en vuxen utan att 

det ska betraktas som att skvallra.

Polisen har ett svårt arbete eftersom eleverna inte vill avslöja vilka de rekryterande brottslingarna är. Det 

ger inte polisen mycket att följa upp och de kan endast informera. Informationen ska främst nå 

föräldrarna anser Thyni. Samtidigt är det svårt för en förälder att föreställa sig att ens barn verkar inom 

boss och flygareföreteelsen vare sig som utövare eller utsatt för makt. Den senaste domen har också 

visat hur svårt det är att få de äldre pojkarna dömda för att ha tvingat yngre pojkar att stjäla. Killen som 

anmälde har gjorde allting rätt när han gick till polisen. Trots det måste han flytta utomlands och vara 

rädd för att återvända till den plats där han har tillbringat sin barndom. En dom på fyra månader fängelse 

räcker mer än väl för att få någon att vilja hämnas på personen som orsakat hans frihetsberövning. 

Slavleken samt boss och flygareföreteelsen existerar på skolor inom Botkyrka- Tumbaområdet. Båda 

fortsätter att locka unga pojkar till att delta i skolorna. Det ledsamma är att det kommer att pågå en tid 

framöver. Lärare, blivande lärare, poliser, kamratstödjare eller förälder som valt att läsa denna 

undersökning har med det blivit medvetna om dessa två företeelsers förekomst. Det går inte längre att 

hävda okunskap, de två företeelserna måste bekämpas från alla håll och det krävs att alla som jobbar 

med ungdomar tar ansvar. Skolan ska vara en trygg lärandemiljö för elever och inte ett fängelse där 

elever försöker fly från andra elever. De som har blivit medvetna om företeelserna får inte längre vara 

passiva, och tillåta att ännu ett barn i skolan tar steget från lek till allvar.
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