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Saknar du pappa? 
Sex av tio som anmäls försvunna i Sverige är män. 
Den ideella sökorganisationen Missing People vill med en ny kampanj uppmärksamma inte 
bara alla fina pappor på Fars dag den 8 november, utan också att vi tänker lite extra på de 
män som försvunnit och de känslor och den oro det skapar för alla anhöriga. 
– Covid-19 och den ökade psykiska ohälsa pandemin bidragit till har gjort att vi ser fler 
anmälda försvinnanden hittills i år än vad vi gjort tidigare år, säger Magnus Idebro, 
styrelseordförande i Missing People. 
 
Under 2019 fick jouren på Missing People in 514 ärenden, varav 287 ledde till någon form av 
aktiv sökinsats. Av de inkomna ärendena till jouren var 64 procent män och 36 procent 
kvinnor. 
Fram till och med oktober i år hade jouren hanterat 468 ärenden, vilket tyder på att antalet 
anmälda försvunna personer när året är slut kommer att hamna på en siffra klart över 
fjolåret. 
 
 –  Av våra 320 gjorda sökinsatser hittills i år har 122 gjorts med hjälp av allmänheten, medan 
vi märker en tydlig ökning av de interna sökningarna. En förklaring till det kan vara Covid-19 
och den psykiska ohälsa den skapar. Jag tror när året är slut att vi tyvärr är tillbaka på 2016 
års höga siffror, säger Christina Hjalmarsson, ansvarig för jouren på Missing People. 
 
Stockholm är den region med flesta anmälda fall av försvinnanden. Men även Västra 
Götaland/Göteborg och Skåne har märkt en tydlig ökning av antalet anmälda försvinnanden 
under 2020. 
–  Vi ser en tydlig ökning av antalet anmälda försvinnanden i år och störst är faktiskt 
ökningen bland män. Vad det beror på vet vi inte, men ökad psykisk ohälsa i samhället kan 
vara en förklaring, säger Samuel Persson, verksamhetsledare för Missing People i region 
Skåne. 
Och tillägger: 
–  Lägger man ihop kvinnor och män är det framför allt åldersgruppen 21-25 år som sticker 
ut i vår region. Nyligen hade vi den största övning vi någonsin genomfört, allt i syfte att bli 
ännu mer effektiva och kunna möta det allt större behov som finns på oss som ideell 
sökorganisation. 
 
Nu hoppas Missing People att kampanjen kring Fars dag ska innebära att fler 
uppmärksammar det fantastiska arbete alla frivilliga lägger ner runt om i Sverige och att 
bidrag i form av medlemskap, månadsgivare och sponsorskap gör att verksamheten kan 
fortgå och helst stärkas. 
 



 – Vi vet att vi gör skillnad. Av de sökinsatser vi gör slutar faktiskt 80 procent med att den 
försvunne återfinns och det vid liv, säger Magnus Idebro.  
 
FAKTA 

• Missing People består av 23 regionala avdelningar och täcker i stort sett hela landet. 

• Förutom drygt 200 utbildade och professionella aktiva volontärer (s.k. grönvästar) 
finns ytterligare närmare 70 000 frivilliga personer i organisationens sökregister. 

• Missing People har ett nära samarbete med polis, socialtjänst och andra myndigheter 
och gör inga hjälpinsatser utan att först fått polisens godkännande. 

• Organisationen får inget statligt stöd utan bygger helt på frivillighet och ideellt arbete 
och finansieras med hjälp av medlemskap, bidrag från allmänheten och sponsring. 

 
För mera information eller intervju med någon av de regionala verksamhetsledarna runt 
om i Sverige se hemsidan eller kontakta Claes Salomonsson på 0708-10 24 02 eller 
claes.salomonsson@missingpeople.se 
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Missing People är en svensk rikstäckande ideell organisation som hjälper anhöriga och polis med att publicera efterlysningar och arrangera 

sökinsatser efter försvunna personer. Vi söker för att rädda liv, men också för att ge anhöriga stöd. Vi har 90-konto och är medlemmar i 

Giva Sverige. Vill du veta mera om vår verksamhet, bli bidragsgivare eller anmäla dig till vårt skallgångsregister gå in på vår hemsida 

www.missingpeople.se 

http://www.missingpeople.se/

