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Förord 
 
Rädda Barnens Ungdomsförbund är en organisation där alla upp till 25 år kan vara medlemmar. Vi 
är ett queerfeministiskt och antirasistiskt ungdomsförbund av barn och unga för barn. Vi är ett 
religiöst och partipolitiskt obundet förbund, som kämpar för barnets rättigheter och för att 
Barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter, efterlevs och respekteras. 
 
Rädda Barnens Ungdomsförbund är en del av den svenska och den internationella Rädda Barnen-
rörelsen och Rädda Barnens Ungdomsförbunds arbete utgår ifrån Rädda Barnen-rörelsens 
grundläggande värderingar. 
 
Vi är ett politiskt förbund som anser att barn måste ses som en viktig del av samhället. Barn kan 
själva förändra sin situation, men det krävs kunskap om sina rättigheter för att möjliggöra dessa 
förändringar. Barn har förmågan, men det är vuxnas ansvar att förutsättningarna finns. Vi kämpar 
för att barns tankar, åsikter och erfarenheter ska tas på allvar i alla lägen. Vi är inte framtiden, vi är 
nu! 
 
Under 2017 fokuserar Rädda Barnens Ungdomsförbund på barn på flykt som försvinner. Vi 
sprider kunskap om ämnet för att skapa politisk förändring, för en mer human flyktingpolitik. Vi 
behöver mer forskning på hur barn påverkas av den migrationspolitik som just nu dominerar vårt 
samhälle. Därför publicerar vi den här antologin, skriven av Aylin Bahmanyar på RBUF:s uppdrag. 
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Rädda Barnens Ungdomsförbund arbetar under 2017 med att uppmärksamma 

frågan om barn på flykt som försvinner. Denna text fungerar som en antologi av fakta och 

forskning angående detta problem som tyvärr har blivit värre med tiden. Detta då antalet 

ensamkommande flyktingbarn till Europeiska Unionen (hädanefter ”EU”) i allmänhet, och Sverige 

i synnerhet, har ökat under de senaste två åren.1 Antologin använder sig av fakta och forskning från 

bland annat länsstyrelsen i Stockholm, Migrationsverket samt olika människorättsorganisationer.  

 

Enligt Migrationsverket har cirka 300 ensamkommande barn försvunnit per år i bara Sverige under 

de senaste fyra åren;2 observera dock att denna siffra endast omfattar de barn som faktiskt sökte 

asyl och registrerades i migrationsverkets register. Detta har uppmärksammats av FN:s 

barnrättskommitté som 2015 kritiserade Sverige just på grund av att så många barn kontinuerligt 

försvinner.3 FN menade då att brister i åtgärder och utredningar kring barnens situationer och 

efterföljande försvinnanden har varit en stor del av problemet.4  

 

Angående ålder på barnen som försvinner är 69% av barnen som avvikit under 2010–15, 16–17 

åriga ungdomar; 23% var 13–14 år gamla; 86 barn i åldern 7–12 år och 56 barn var 0–6 år gamla.5 

För detaljerad information angående nationaliteter av dessa åldersgrupper, se Figur I på sida 9.6 Det 

kan också påpekas att majoriteten av ungdomarna som försvinner är pojkar.7 

 

Det har identifierats att försvinnanden förekommer i större utsträckning i början av 

asylprocessen, än efter att barnet ’tilldelats’ en kommun. Detta kan bero på osäkerheten inom 

svensk lag, med tanke på lagförändringarna som har skett i landet under tiden som den så kallade 

’flyktingkrisen’ har varit aktuell. I dagsläget är kunskapen kring de ensamkommande barn som 

försvinner under ankomstskedet begränsad – det finns inga samlade uppgifter om dessa barn hos 

                                                 
1 Migrationsverket, statistik angående ensamkommande flyktingbarn mellan 2014-2017: < 
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-
ungdomar/Statistik.html>.  
2 Länsstyrelsen Stockholm, Ensamkommande barn som försvinner – nulägesanalys, Rapport 2016:1, sida 
14. 
3 FN:s kommitté för barnets rättigheter, Sammanfattande slutsatser och rekommendationer avseende Sveriges 
femte periodiska rapport, den 6 mars 2015: < https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/do-
kument-for-nedladdning/publikationer/externt_bk_sv/rekommendationer-efter-femte-rap-
port.pdf> .  
4 Ibid n3, sida 11 samt 14. 
5 Ibid n2, sidor 16 – 17. 
6 Ibid, från Migrationsverket. 
7 Ibid n2, sida 20. 

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Statistik.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Statistik.html
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Migrationsverket.8 Anledningarna till dessa avvikelser är fortfarande okänt. Dock finns det 

spekulationer utifrån de försvunna barnens kamrater och sociala medier; se Figur II på sida 9.9 Det 

har också framkommit att skälen för avvikelser under detta stadie har förändrats under åren – med 

det menas till exempel att 2015 ville barnen åka till andra platser eller länder, medan idag avviker 

ensamkommande barn oftast på grund av att de anser sina chanser att få asyl i Sverige att vara 

små.10 Dock är det nu mer troligt att barnen inte får en komplett och sammanhängande förklaring 

om hur asylprocessen faktiskt går till. Brist på fullständig information bidrar till exempel till att 

barn ’väljer’ att rymma för att ansluta sig till släkt eller vänner i tron om att de inte kommer ha 

möjligheten att göra detta efter att de tilldelas en kommun. Kopplingar till människohandel eller 

kriminalitet förblir okänt vid det här stadiet, dock finns det indikationer att ensamkommande barn 

i ankomstskedet är en särskild riskgrupp i detta avseende. Det har förekommit till exempel att barn 

som anländer till Sverige utan vårdnadshavare löper stor risk att bli exploaterade av personen eller 

personerna som smugglat dem hit.11 Detta sker ibland innan barnen ens har kommit i kontakt med 

svenska myndigheter.12 

 

Siffrorna för avvikelser under 2017 är fortfarande oklara, dock är det möjligt att spekulera med 

tanke på avvikelser under tidigare år, se Figur III:13 

 

 

                                                 
8 Länsstyrelsen Stockholm, På flykt och försvunnen – en nationell kartläggning av ensamkommande bar som 
avviker, Rapport 2016:25, sida 20: < http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/SiteCollection-
Documents/Sv/publikationer/2016/R2016-25-Pa-flykt-och-forsvunnen-webb.pdf> .  
9 Ibid n4, sida 22. 
10 Ibid, n5. 
11 Ibid n4, sida 23. 
12 Länsstyrelsen Stockholm, Människohandel med barn – nationell kartläggning 2012-2015, Rapport 
2015:30: <http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikat-
ioner/2015/R2015-30-manniskohandel-med-barn-WEBB.pdf>. 
13 Figur III från ibid n4, sida 25. 
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(Figur III) 

 

 

Migrationsverkets undersökning visar att av de barn som försvunnit under 2010–2016 hade vissa 

registrerats som utresta hos Migrationsverket och vissa återvänt; dock var 70% fortfarande 

registrerade som försvunna när statistiken sammanställdes i september 2016.14 

 

Länsstyrelsens rapport visar också att barnen som försvinner efter kommunhänvisning 

förmodligen gör detta på grund av rädsla för avslag och utvisning;15 de menar att det förekommer 

att barn flyr till ett annat land där de anser att de har bättre chanser att få asylstatus.16 Rapporten 

skriver:  

 

”Flera organisationer berättar om barn som har avvikit för att undvika utvisning då de antingen inte har något 

att återvända till, eller för att de räds för sina liv då de har hört om andra barn som blivit dödade när de återvänt 

från Europa.”17 

 

 

 

                                                 
14 Ibid n4, sida 31; se Figur III på sida 9. 
15 Ibid n4, sida 34. 
16 Eller alternativt skyddsbehövande-status. 
17 Ibid, n11. 
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Majoriteten av de ensamkommande barn som registrerades som förvunna 2016 var 

marockanska och afghanska barn.18 Barnrättsbyrån skriver att marockanska barnen som fått avslag 

inte brukar uppleva att de inte kan återvända till hemlandet då de lämnat Marocko för att arbeta 

och skicka pengar till sin familj – att de då skulle återvända skulle vara ett stort misslyckande för 

dem.19 Ett problem som uppstår här är då att migrationsverket sällan kan utvisa personer som fått 

avvisningsbeslut eftersom deras identitet inte kan bevisas, vilket innebär att de marockanska 

ensamkommande barnen i Sverige glöms bort – de skickas varken tillbaka till hemlandet, eller får 

uppehållstillstånd. Detta leder till att många av dessa barn idag lever på gatorna. Sedan 2015 har 

många afghanska tonårspojkar sökt asyl i Sverige, vilket Migrationsverket har konstaterat bland 

annat beror på en ”försämrad ekonomi och säkerhetssituation i Afghanistan”.20 Rädda Barnen 

skrev i en rapport från 2016 att barnen är de som drabbas mest av konflikten och den ökade 

våldsnivån i Afghanistan, bland annat eftersom rekryteringen av barnsoldater har ökat kraftigt 

under dessa år.21  

 

Av de afghanska barn som söker skydd i Sverige är det många som är hazarer, en minoritetsgrupp 

som skiljer sig från resten av Afghanistan i att de är Shi’a-muslimer och inte Sunni-muslimer. 

Hazarer har därför genom historien blivit diskriminerade, utstötta och förföljda i samhället. Ett 

annat problem är att många av de afghanska barn som söker skydd i Sverige har vuxit upp i Iran, 

och vissa skickas trots detta tillbaka till Kabul, där barnen inte känner någon som helst behörighet 

eller säkerhet. I Iran behandlas afghaner väldigt illa – deras grundläggande mänskliga rättigheter 

kränks dagligen genom att de bland annat inte får bo på vissa ställen, inte har samma rättigheter att 

gifta sig, inte får studera färdigt i grundskolan och så vidare. Alla dessa anledningar gör det svårt 

för barn att acceptera avslag och återvända till Afghanistan. Vissa hör även från bekanta och vänner 

om hur barnen behandlas efter att de återvänt till (mestadels) Kabul från Sverige, och väljer istället 

att avvika hellre än att vänta på vad de fruktar kommer vara ett negativt svar på sin asylansökan.  

Ett problem som ofta uppstår med ensamkommande flyktingbarn är att de inte trivs 

i sina boenden eller på sina bostadsorter här i Sverige, och inte får eller har möjlighet att byta. Detta 

kan bero på flera olika anledningar, till exempel problem med boendets personal, de andra 

                                                 
18 Ibid, n4 sidor 37–38. 
19 Barnrättsbyrån, De oönskade – en rapport om de ensamkommande marockanska barnen, 2016. 
20 Migrationsverket, Därför har så många ensamkommande afghanska barn sökt asyl i Sverige, 21/01/2016: 
<https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-
01-21-Darfor-har-sa-manga-ensamkommande-afghanska-barn-sokt-asyl-i-Sverige.html>. 
21 Save the Children, Afghan Children Cannot Wait – The case for investing in their future now, 2016: 
<https://resourcecentre.savethechildren.net/library/afghan-children-cannot-wait-case-investing-
their-future-now>. 
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ungdomarna, boendets gemensamma regler och så vidare. Detta kan leda till att barnen ”tar saken 

i egna händer” och väljer att avvika för att undkomma den situation hen inte gillar eller är bekväm 

med. Länsstyrelsens rapport hänvisar till att det också har framkommit att drogmissbruk eller andra 

psykosociala problem bidrar till svårigheter att förbinda sig till olika regler och rutiner som boenden 

har.22 Rapporten skriver: 

 

”Sveriges Ensamkommandes Förening (SEF) rapporterar om att det finns barn som kommer till Sverige och har 

stora skulder för resan. De har lånat pengar och lovat att de ska jobba ihop pengar i Sverige, och försvinner för att 

hitta svartjobb eller andra sätt att betala tillbaka skulden på. Andra är medvetna om att de inte kan få 

uppehållstillstånd i Sverige, och vill därmed i första hand försöka få ihop så mycket pengar som möjligt för att 

skicka hem till släktingar i hemlandet.”23 

 

 

Stockholms länsstyrelse skrev ytterligare en rapport i år angående barn på flykt som försvinner, där 

de identifierade att de två vanligaste orsakerna till avvikelser är missbruksproblematik samt återigen, 

rädsla för avslag; för detaljer se Figur IV: 24 

                                                 
22 Ibid n2, sida 22. 
23 Ibid. 
24 Länsstyrelsen Stockholm, Att samverka kring ensamkommande barn om försvinner – arbetsrätt och rutiner 
i Stockholms län 2017–2018 (Rapport 2017:10), sida 48. 
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(Figur IV) 

 

Vidare: efter att ha identifierat alla logiska förklaringar till barnens försvinnanden, 

återstår också människohandel som en hemsk förklaring till dessa avvikelser; Stockholms 

Länsstyrelse tog fram en rapport 2015 som visade att av alla fall gällande människohandel (barn) 

var 64% ensamkommande barn på flykt.25 Dessa barn och ungdomar lever i ett sårbart tillstånd, då 

de i de flesta fall flyr krigshärjade och/eller instabila länder vid ung ålder, och har utsatts för otroligt 

mycket – inte minst under resan för att ta sig hit. Deras sårbara tillstånd bidrar till att risken ökar 

för att utnyttjas för människohandel och andra kriminella aktiviteter. Till exempel det faktum att 

många barn börjar jobba svart för att de inte kan eller får ha jobb på något annat sätt (eller att ingen 

väljer att anställa dem på grund av deras status som asylsökande), ökar risknivån för 

människosmuggling och/eller andra kriminella nätverk. 

 

Denna text har visat på vissa anledningar kring barns försvinnanden – vissa av dessa har varit 

faktiska, och vissa mer spekulativa. Stress och ångest i väntan på en intervjutid; panik och oro under 

väntan på ett beslut; rädslan för avslag och utvisning – alla dessa är väldigt allvarliga symtom på ett 

                                                 
25 Länsstyrelsen Stockholm, Människohandel med barn – nationell kartläggning 2012–2015 (Rapport 
2015:30). 
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överbelastat migrationsverk, och advokater och jurister som dessa barn och ungdomar väntar på 

svar ifrån. En kan dock inte ha överseende med det faktum att dessa barn och ungdomars känsliga 

tillvaro utnyttjas av fel aktörer, till exempel av individer inom människohandeln.  

 

Det finns en stor risk att fler barn kommer att försvinna under 2017-2018 på grund av att många 

ensamkommande barn som anlände till Sverige sedan 2015 kommer att få sina beslut under den 

här tiden. Färre barn beviljas asyl- eller skyddsbehövande-status, dels på grund av de nya 

asylreglerna i Sverige, men också för att handläggningstiderna hos Migrationsverket är så pass långa 

att många ensamkommande barn hinner fylla 18 år innan eller precis efter sina intervjutider vilket 

leder till att de behandlas som vuxna. De har då ännu mindre chans att beviljas uppehållstillstånd.26 

Dessa osäkerheter bidrar till sämre psykisk hälsa hos barnen och ungdomarna, vilket kan leda till 

ännu fler avvikelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Ibid, n4, sida 41. 
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(Figur I) 

 

 

 

 

(Figur II) 


