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Drygt 300 sökinsatser under fjolåret
Under 2021 genomförde frivilligorganisationen Missing People totalt 313 sökinsatser runt om i
Sverige efter försvunna människor.
Det är betydligt färre än året innan, men fler än 2019.
– En fortsatt osäkerhet kring pandemin har påverkat även vår verksamhet, säger Samuel Persson,
styrelseordförande i Missing People.
Jouren på Missing People fick under fjolåret ta emot 473 ärenden, med en toppnotering i januari följt
av juni och september.
Av dessa ledde 313 till en aktiv sökinsats, vilket kan jämföras med 454 året innan och 287 under
2019.
Flest ärenden hade Stockholm (67) följt av Skåne (37), Göteborg (32), region Öst (20), Halland (14),
Gävleborg (13) och Dalarna (12).
En ökning av psykisk ohälsa, inte minst bland unga, ligger bakom många försvinnanden.
– 2021 präglades också av en fortsatt osäkerhet på grund av Covid-19, vilket påverkat även vår
verksamhet. Det har varit svårt att genomdriva aktiva sökinsatser (skallgångar), utan mycket jobb har
i stället fått ske genom så kallad internsök, säger Samuel Persson.
Totalt 97 032 insatstimmar gick åt till att söka efter försvunna människor och flest försvinnanden
skedde som tidigare i åldersgruppen 16-20 år, följt av 11-15 år.
Av de som anmäldes försvunna var drygt 60 procent män och knappt 40 procent kvinnor.
– Normalt brukar 80 procent av de vi söker återfinnas och det vid liv, säger Samuel Persson.
FAKTA
• Missing People består av 25 regionala insatsgrupper som täcker i stort sett hela landet.
• Förutom cirka 350 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 intervju och mera information kontakta Samuel Persson på 070-070-591 1907. Eller presskontakt
Claes Salomonsson på 0708-10 24 02 för hjälp med att komma i kontakt med den lokala
verksamhetsledaren på din ort.

________________________________________________________________________________________________________________
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

