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Inledning 
Länsstyrelsernas uppdrag gällande ensamkommande barn och unga handlar om att 
stötta kommuner och samverka med olika aktörer för att främja en god kapacitet 
och beredskap i mottagandet. I detta arbete ska länsstyrelserna särskilt beakta 
barnets rättigheter och bidra till att motverka att ensamkommande barn och unga 
försvinner.  

När ensamkommande barn försvinner så innebär det att samhället inte på ett 
tillräckligt bra sätt förmår möta det enskilda barnets behov och rättigheter. 

Denna sammanställning av tillgänglig statistik avseende ensamkommande barn 
som försvinner syftar till att stärka kännedomen om problematikens omfattning 
och utveckling över tid. Genom att presentera de grundläggande uppgifter som 
finns tillhands om vilka barn det är som försvinner är avsikten också att belysa 
viktiga kunskapsluckor inom området. 

Sammanställningen visar att problematiken avseende ensamkommande barn som 
försvinner dessvärre inte är en problematik som samhället lyckats hantera och 
lösa, eller en problematik som försvunnit i samband med ett lägre antal 
asylsökande. Tvärtom visar sammanställningen att det sker ett relativt stort antal 
avvikningar varje år sett i relation till hur få ensamkommande barn som sökt asyl 
och varit inskrivna i mottagningssystemet under de senaste åren.  
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Problematikens utveckling över tid 
I dagsläget saknas tillförlitlig statistik över hur vanligt det är att ensamkommande 
barn, eller andra placerade barn och unga för den delen, avviker från 
boendeplaceringar som beslutats av socialtjänsten. Den statistik som finns 
tillhands avseende ensamkommande barn är Migrationsverkets registerdata, 
primärt avseende registrerade avvikningar. Dessa registreringar syftar till att fånga 
den aktuella vetskap myndigheten har om den asylsökandes omständigheter och 
eftersom varken Migrationsverket eller någon annan myndighet har något 
rapporteringsuppdrag avseende avvikningar är registerföringen heller inte 
anpassade för att ge en så korrekt bild som möjligt av problematikens omfattning. 

Registrerade avvikningar 
Migrationsverkets registrerar ett ensamkommande barn som avviken när det 
saknas kännedom om barnets vistelse och ingen sådan information har kunnat 
inhämtas från socialtjänst, god man eller offentligt biträde. Denna registrering 
används dock inte i de fall Migrationsverket får kännedom om att barnet har 
lämnat Sverige, då barnet istället registreras som utrest. Det innebär att det finns 
ett mörkertal gällande det faktiska antalet avvikningar.  

Den statistik som redovisas i denna sammanställning avser registrerade 
avvikningar under tidsperioden 2013–2020. Eftersom uppgifterna avser antal 
avvikningstillfällen kan samma barn i några fall stå för mer än en registrerad 
avvikning. Sammanställningen innefattar enbart avvikningar där personen ifråga 
var under arton år vid avvikningstillfället.  

Vid en enkel redovisning av antalet registrerade avvikningar under tidsperioden 
kan vi se att antalet avvikningar under åren 2013 och 2014 låg runt 350 per år, för 
att sedan stiga till närmare 700 avvikningar under 2016. Antalet avvikningar sjönk 
sedan kraftigt under 2017 och har sedan dess fortsatt sjunka för varje år som gått. 

 
Figur 1 
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Antal avskrivna ärenden 
På grund av det mörkertal som finns i statistiken över registrerade avvikningar 
redovisas i figur 2 även Migrationsverkets uppgifter om avskrivna ärenden1 under 
samma tidsperiod. Dessa uppgifter utgör här en kompletterande indikator eftersom 
det huvudsakliga skälet att asylärenden avskrivs är just att den enskilda inte längre 
kan påträffas och prövningen av dennes asylskäl inte kan fullföljas. 

I förekommande fall avskrivs även asylärenden på basis av att den sökande drar 
tillbaka sin ansökan eller för att det uppdagas att en och samma person har blivit 
registrerad vid mer än ett tillfälle. Det senare är en problematik som förekom 
framförallt i samband med flyktingsituationen 2015 och efterföljande år men som 
sedan dess uppges vara ovanligt.  

I figur 2 ser vi ett tydligt och väntat samband mellan antalet avskrivna ärenden 
och antalet registrerade avvikningar, med undantag för åren 2015–2017. Medan 
registrerade avvikningar är ett bristfälligt mått på det faktiska antalet avvikningar 
på så vis att det inte innefattar barn som avvikit och lämnat landet, är det viktigt 
att komma ihåg att uppgifterna om avskrivna ärenden inte innefattar personer som 
avvikit efter avslag på asylärendet. Preliminära uppgifter som redovisas närmare i 
sammanställningens sista del antyder att det är drygt hälften av avvikningarna 
som sker innan beslut i asylärendet.  

 
Figur 2 

  

 

1 Uppgifterna bygger på Migrationsverket statistik över beslut tagna i asylärende, redovisade som 
”Övriga *2” med förklaringen: ”Ej prövat i sak, exempelvis avskrivna ansökningar. En ansökan 
avskrivs bland annat när den sökande avviker eller återtar sin ansökan.” 
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Avvikningar i relation till målgruppens storlek 
För att ge en bild av avvikningarnas omfattning i relation till målgruppens storlek 
redovisas i figur 3 två olika mått. Det första måttet (blåa staplar, vänster axel) 
avser antalet registrerade avvikningar i relation till hur många barn som varit 
inskrivna i mottagningssystemet vid något tillfälle under respektive år. Antalet 
inskrivna under året har beräknats som summan av antalet inskrivna per den 1 
januari och antalet asylsökande för vartdera år.  

Under 2015–2017 var det ett stort antal barn inskrivna, vilket i kombination med 
få registrerade avvikningar ger ett lågt antal avvikningar per hundra barn. Under 
de senare åren i tidsperioden sjönk antalet inskrivna barn i högre takt än antalet 
avvikningar, vilket ger ett högre antal avvikningar per hundra barn.  

 
Figur 3 

Det andra måttet (röd linje, höger axel) avser andelen avskrivna asylärenden, av 
det totala antalet ärenden Migrationsverket fattat beslut i under året. Som tidigare 
har påtalats kan avskrivna ärenden, med undantag för perioden 2015–2017, i hög 
grad härledas till att personen ifråga har avvikit.  

Vid en jämförelse av dessa mått kan vi även se ett tydligt samband med undantag 
för framförallt 2015 och 2016. I övrigt följer måtten varandra väl, med den 
skillnaden att andelen avskrivna ärenden ligger avsevärt högre än antalet 
registrerade avvikningar per hundra barn. En förklaring kan vara att avskrivna 
ärenden till skillnad från registrerade avvikningar även innefattar barn som 
sedermera lämnar landet, vilket innebär att det måttet möjligen ger en mer 
rättvisande bild av problematikens omfattning.  

Både antalet registrerade avvikningar per hundra barn och andelen avskrivna 
ärenden låg som högst under de senaste åren av tidsperioden. 
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Vistelsestatus vid årsslut 
I det aktuella statistikunderlaget finns det även med uppgifter om vistelsestatus i 
ärendet vid respektive årsslut. Dessa uppgifter ger i sig inte en komplett bild av 
hur många av barnen som kommer tillrätta igen, men visar åtminstone om barnet 
har påträffats och kommit tillrätta under det aktuella året. Uppgifterna visar att 
den stora merparten är fortsatt registrerade som avvikna vid respektive årsslut. 

 
Figur 4 
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Avvikningar per kön och ålder 
Under hela perioden har andelen flickor i avvikningsstatistiken varierat mellan 8 – 
14 procent. Under 2019 och 2020 har andelen flickor legat på 13 respektive 14 
procent. 

 
Figur 5 

Generellt kan vi se att den grupp avseende ålder och kön som står för överlägset 
flest avvikningar är pojkar i åldern 16–17 år2, som står för 60 procent av de 
registrerade avvikningarna under perioden 2013–2020. Den näst största gruppen 
är pojkar i åldern 13–15 år som står för 23 procent av avvikningarna under 
tidsperioden. Yngre barn står för en betydligt lägre andel av avvikningarna och 
sammanlagt utgör grupperna pojkar och flickor i åldern 12 år eller yngre 10 
procent av avvikningarna under perioden.  

 
Figur 6 

 

2 Ålderskategorierna utgår från Migrationsverkets kategorisering i statistiken. Observera att 
åldersspannet varierar mellan grupperna från två årskullar (16–17 år) till sju årskullar (0–6 år). 



10 

Samtidigt kan vi notera att åldersfördelningen skiljer sig kraftigt åt när det gäller 
avvikningar bland pojkar respektive flickor, vilket framgår av figur 7 och 8 som 
visar avvikningarnas åldersfördelning per kön för åren 2019–2020. Observera att 
skalan skiljer sig åt i de två diagrammen då det under dessa två år rör sig om totalt 
42 fall där flickor registrerats som avvikna och totalt 265 fall av pojkar. 

 
Figur 7    Figur 8 

Det bör även noteras att åldersfördelningen när det gäller registrerade avvikningar 
har förändrats över tid. Under de tidigare åren i tidsperioden stod ungdomar i 
åldern 16–17 år för 70 procent av de registrerade avvikningarna medan andelen 
yngre barn 0–12 år utgjorde ca 10 procent. Under de senaste åren har dock 
andelen avvikna i åldern 16–17 år sjunkit till drygt hälften medan andelen avvikna 
i åldrarna 0–12 år har ökat kraftigt till närmare tjugo procent. Gruppen pojkar i 
åldern 7–12 år står för den största ökningen och utgör på egen hand 10 procent av 
det totala antalet avvikningar under 2019–2020. Under dessa två år har 
sammanlagt 43 avvikningar registrerats avseende barn i ålder 7–12 år och 10 
avvikningar avseende barn i åldern 0–6 år.  

 
Figur 9 
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Över-/underrepresentation per kön och ålder 
Som vi såg tidigare är det tydligt när vi tittar på registrerade avvikningar att den 
största gruppen utgörs av äldre pojkar. Samtidigt är detta inte förvånande när man 
beaktar köns- och åldersprofilen på de ensamkommande barn som sökt asyl i 
Sverige under den aktuella perioden. För att kunna göra en bedömning av över- 
och underrepresentation på basis av ålder och kön är det därför relevant att 
jämföra med hur många i respektive kategori som sökt asyl under samma period.  

I figur 10 redovisas antal avvikningar i relation till antal asylsökande inom 
respektive köns- och åldersgrupp. För hela gruppen har det under den aktuella 
perioden registrerats fem avvikningar per hundra asylsökande, vilket är den nivå 
som är markerad med streckad linje som referensnivå.  

 
Figur 10 

Av diagrammet framgår att pojkar i ålder 16–17 inte bara är numerärt största 
grupp, utan även överrepresenterade i relation till antalet asylsökande. Den 
tydligaste överrepresentationen ser vi dock hos de allra yngsta barnen i åldern 0–6 
år, både pojkar och flickor, med flest registrerade avvikningar i relation till hur få 
barn i den åldern som kommit till Sverige som ensamkommande barn. Under åren 
2013–2020 är det närmare 850 barn i åldern 0–6 år som har registrerats som 
asylsökande ensamkommande barn och sammanlagt 75 registrerade avvikningar 
inom samma grupp, vilket innebär ca nio avvikningar per hundra asylsökande. 

En närmare analys av över- och underrepresentation med avseende på ålder och 
kön specifikt för de senaste åren har inte bedömts som möjlig att sammanställa på 
ett tillräckligt rättvisande sätt utan kännedom om antal inskrivna per ålder och kön 
vid ingången av respektive år.  
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Avvikningar per nationalitet  
Vid en sammanställning av antalet avvikningar under perioden 2013–2020 per 
nationalitet ser vi att de sex vanligast ursprungsländerna stod för 75 procent av 
alla avvikningar under perioden. De dominerande nationaliteterna i 
avvikningsstatistiken under perioden utgörs av Afghanistan och Marocko som 
stod för 30 respektive 23 procent av alla registrerade avvikningar. Vi kan dock se 
att storleksförhållandena mellan olika nationaliteter har skiftat och under 2020 
utgjorde marockanska barn den största gruppen.  

 
Figur 11 

I figur 12 redovisas de tio vanligast förekommande nationaliteterna avseende 
avvikningar under 2019–2020, samt fördelningen mellan flickor och pojkar. De 
två vanligaste nationaliteterna utgörs nästan uteslutande av pojkar, men 
fördelningen mellan könen är avsevärt jämnare inom andra nationaliteter såsom 
Somalia, Syrien, Irak och Palestina. Gällande avvikningar inom gruppen flickor är 
de vanligast förekommande nationaliteterna Somalia, Syrien samt ”övriga”. 

 
Figur 12 
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Avseende gruppen pojkar kan vi se i figur 13 att det i grova drag finns två olika 
åldersprofiler. Inom några nationalitetsgrupper utgörs avvikningar till 
övervägande del av äldre pojkar (Afghanistan, Somalia, Irak, Gambia, Etiopien 
och Albanien) medan några nationaliteter (Marocko, Syrien, Algeriet, Palestina 
samt ”övriga”) har en betydligt större andel avvikningar även i lägre åldrar. Inom 
gruppen marockanska barn utgjordes närmare 17 procent av avvikningarna av 
barn i åldern 7–12 år.  

 
Figur 13 

Inom gruppen flickor utgörs en större andel av avvikningarna av yngre barn. Barn 
i åldern 7–12 år utgör 26 procent av avvikningarna inom gruppen flickor jämfört 
med 12 procent inom gruppen pojkar. Gällande barn i åldern 0-6 år fördelar sig 
avvikningarna relativt jämt mellan könen, men som andel utgör de enbart 1,5 
procent av avvikna pojkar medan de utgör hela 14 procent av gruppen flickor. Det 
låga antalet avvikningar bland flickor innebär att små variationer inom gruppen 
får en stor påverkan på hur fördelningen ser ut mellan olika år. 

 
Figur 14 
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Över-/underrepresentation per nationalitet  
Ett av de resultat som presenterades i den nationella kartläggningen ”På flykt och 
försvunnen” som gjordes 2016 av Länsstyrelsen i Stockholm var att vissa grupper 
av ensamkommande barn är överrepresenterade när det kommer till registrerade 
avvikningar. Rapporten konstaterade dels en överrepresentation av pojkar, dels en 
tydlig överrepresentation för vissa nationaliteter – nämligen de som i låg grad 
beviljas uppehållstillstånd, huvudsakligen barn från Marocko och Algeriet.  

I figur 15 redovisas över- och underrepresentation per nationalitet under åren 
2019–2020 utifrån en beräkning av antal registrerade avvikningar per hundra 
inskrivna barn inom varje nationalitetsgrupp. Antalet inskrivna under perioden har 
beräknats utifrån antalet inskrivna per den 1 januari 2019 och antalet asylsökande 
under de två åren för respektive nationalitetsgrupp. Totalt registrerades 11,6 
avvikningar per hundra barn under perioden 2019–2020, vilket anges av den 
streckade linjen i diagrammet.  

Diagrammet visar att gruppen marockanska barn är den mest överrepresenterade i 
förhållande till antalet inskrivna, med 36,8 registrerade avvikningar per hundra 
barn. Även gruppen barn från Algeriet ligger på en jämförbar hög nivå. Gruppen 
afghanska barn utmärker sig däremot vare sig som under- eller överrepresenterad 
medan exempelvis gruppen barn från Syrien står för relativt få avvikningar under 
perioden i relation till gruppens storlek.  

 
Figur 15 
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Samband mellan avvikningar, avslagsbeslut 
och avskrivna ärenden 
Vid en jämförelse av hur andelen avvikningar under tidsperioden förhåller sig till 
andelen avslagsbeslut framkommer att det finns stora variationer mellan de olika 
nationalitetsgrupperna. I figur 16 framgår att några nationaliteter har både en hög 
andel avslagsbeslut (röda staplar) och en hög förekomst av avvikningar (den 
heldragna linjen), som i exemplen Marocko och Gambia. Andra länder som 
Albanien, Irak och Etiopien och ”övriga” har dock en hög förekomst av 
avslagsbeslut men ligger fortfarande under genomsnittet i antal registrerade 
avvikningar, vilket innebär att det inte går att slå fast något entydigt samband 
mellan en hög avslagsfrekvens och hög förekomst av avvikningar. 

 
Figur 16 

I diagrammet ser vi även andelen avskrivna ärenden för varje nationalitet 
redovisade i gråa staplar, vilket som tidigare påtalats utgör en indikator på 
förekomst av avvikningar. Sambandet mellan en hög andel avvikningar och en 
hög andel avskrivna ärenden, som i exemplen Algeriet, Marocko och Gambia, är 
därför väntat. Intressant att notera är dock hur hög förekomsten av avskrivna 
ärenden är i dessa fall, även i jämförelse med förekomsten av registrerade 
avvikningar. Avseende ensamkommande barn från Algeriet har Migrationsverket 
avskrivit samtliga 28 ärenden som myndigheten tagit beslut i under dessa två år 
och i Marockos fall har 83 procent av ärendena avskrivits. Avslagsfrekvensen 
inom den marockanska gruppen är därmed beräknad enbart på det fåtal barn som 
faktiskt stannat länge nog för att hinna få sina asylskäl prövade i sak. Även den 
mindre gruppen barn från Gambia har en anmärkningsvärt hög andel avskrivna 
ärenden. 
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Avvikningarnas tidpunkt i processen 
Inom ramen för denna sammanställning har det varit möjligt att ta fram 
preliminära resultat avseende avvikningarnas tidpunkt. Utifrån ett begränsat urval 
av avvikningar som skett under åren 2018–2020 redovisas i detta avsnitt uppgifter 
om vistelsetid i mottagningssystemet, som avser tiden från närmast föregående 
inskrivning till respektive avvikning.  

Uppgifterna avser totalt 460 registrerade avvikningar under perioden, och 
innefattar i förekommande fall fler än en avvikning av samma person. Ett antal 
avvikningar har exkluderats då den korrekta inskrivningstiden i dessa fall inte har 
kunnat fastställas. Med detta i beaktande bör resultaten betraktas som preliminära, 
med konstaterandet att behov finns av en fördjupad och kvalitetssäkrad analys. 
Eftersom liknande uppgifter inte finns framtagna eller publicerade sedan tidigare 
görs bedömningen att resultaten trots det är av intresse att redovisa.  

Vidare ska de aktuella resultaten läsas med beaktande av tänkbara felkällor så som 
felregistreringar i handläggningen eller att det möjligen kan förekomma 
eftersläpningar i registreringar, framförallt från avvikningar som skett under 
2015/2016, som kan innebära förekomst av felaktigt långa inskrivningstider.  

I figur 17 har inskrivningstiden delats in i 3-månadersperioder (90-dagar) för att 
synliggöra hela tidsspannet, vilket innebär att fyra perioder grovt räknat avser ett 
år. I 259 fall av 460 har personen som avvikit fått sitt asylärende avskrivet, vilket 
innebär att 56 procent av de registrerade avvikningarna har skett innan barnet i 
fråga fått ett beslut i sitt asylärende. Ett fåtal ärenden har även avvisats. 

 
Figur 17 
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I diagrammet kan vi se att avvikningar är som vanligast i nära anslutning till att 
barnet blir inskrivet i mottagningssystemet. I den aktuella sammanställning har 
hälften (49 procent) av avvikningarna skett under barnets första inskrivningsår, en 
tredjedel (33 procent) under de första fyra månaderna och en fjärdedel (25 
procent) under de första tre månaderna.  

Av de avvikningar som skett under det första året efter inskrivning är det bara ett 
mycket litet antal där barnet hunnit få ett beslut i sitt asylärende. Då vi tidigare 
kunnat konstatera att det finns stora skillnader mellan olika nationalitetsgrupper 
gällande förekomst av avskrivna ärenden, kan vi med hög sannolikhet utgå ifrån 
att en stor andel av de som avviker med avskrivet ärende är barn från Marocko. 
Även barn från Algeriet och Gambia ryms sannolikt i denna grupp, även om de 
utgör mindre grupper rent numerärt.  

Vi kan även se att det finns en annan grupp avvikningar som sker efter två till tre 
år, i ett läge där barnet i de flesta fall fått ett avslagsbeslut i asylärendet. Enligt 
uppgift från Migrationsverket är det ungefär samma tidsspann som det ofta 
handlar om för ett avslagsbeslut att vinna laga kraft efter att alla möjligheter till 
överklagan har uttömts, vilket skulle kunna vara en tänkbar förklaring till att 
avvikningar sker så lång tid efter inskrivning. En annan förklaring kan vara att det 
rör sig om personer som kommit i 15-årsåldern, fått avslag på sin asylansökan och 
sen avviker i samband med att personen fyller arton år, skrivs ut från sitt boende 
och förväntas återvända till sitt hemland.  

När samma data redovisas på månadsbasis i figur 18, avseende de första arton 
månaderna efter inskrivning, framkommer även variationer mellan enskilda 
månader. Det tydligaste exemplet är en topp under den fjärde 
inskrivningsmånaden. Huruvida detta är en slumpmässig variation eller ett 
signifikant resultat skulle dock kräva en djupare statistisk analys för att utröna. 

 
Figur 18 
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I figur 19 redovisas registrerade avvikningar på veckobasis under de första sex 
månaderna efter inskrivning. De starka variationer som då framkommer mellan 
olika veckor skulle vara intressanta att titta närmare på i en fördjupad analys då de 
ser ut att följa ett mönster med en topp som återkommer ungefär var tredje eller 
fjärde vecka. Frågan är om det i praktiken handlar om variationer i antalet faktiska 
avvikningar, eller om det finns andra en administrativ förklaring som snarare 
handlar om när i tid avvikningarna registreras av Migrationsverket.  

En intressant iakttagelse är att det är något fler registrerade avvikningar under 
andra inskrivningsveckan än det är under den allra första veckan. Bortsett från 
första månaden och den nämnda variationen mellan enskilda veckor är 
avvikningarna annars relativt jämnt fördelade över de första fyra månaderna, 
varefter de sedan sjunker. Toppen under den fjärde inskrivningsmånaden som 
framgår i föregående diagram motsvaras här av ett något tätare intervall mellan 
topparna. 

 
Figur 19 
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Sammanfattning 

Sammanfattade resultat 
Även om denna sammanställning är en långt ifrån uttömmande redovisning av 
Migrationsverkets registerdata avseende avvikningar inom gruppen 
ensamkommande barn, visar den ändå på några intressanta resultat.  

• Det finns ett mörkertal avseende antalet faktiska avvikningar, då personer 
som avviker och lämnar landet registreras som utresta och inte som 
avvikna. Antalet avskrivna asylärenden utgör en indikator på det totala 
antalet avvikningar innan beslut i asylärendet, men innefattar inte 
avvikningar som sker efter avslagsbeslut. 

• Andelen avskrivna asylärenden utgör en viktig indikator på hur många av 
barnen som avviker och låg på i genomsnitt 25 procent under 2019–2020. 
Både andelen avskrivna ärenden och antalet registrerade avvikningar per 
hundra barn låg som högst under de sista åren i tidsperioden. 

• Andelen yngre barn 0–6 år samt 7–12 år har ökat gällande registrerade 
avvikningar under tidsperiodens senare år. Under 2020 utgjorde andelen 
barn i åldern 0–12 år 18 procent av alla registrerade avvikningar. En stor 
grupp av dessa var pojkar från Marocko i åldern 7–12 år. 

• Grupperna barn i åldern 0–6 år samt pojkar i åldern 16–17 år är 
överrepresenterade i avvikningsstatistiken 2013–2020 i relation till antalet 
asylsökande inom respektive grupp. 

• Andelen registrerade avvikningar per nationalitet visar på en kraftig 
överrepresentation av barn från primärt Marocko och Algeriet men även 
Gambia och Palestina. Andelen avskrivna ärenden indikerar en omfattande 
förekomst av avvikningar avseende barn från Algeriet (100 procent), 
Marocko (83 procent) och Gambia (60 procent) under 2019–2020. 

• Inget entydigt samband kan påvisas mellan en hög förekomst av 
avvikningar och en hög andel avslagsbeslut. Albanien, Irak och Etiopien är 
nationaliteter med en hög andel avslagsbeslut och få avvikningar.  

• Preliminära resultat indikerar att det är vanligast att avvikningar sker inom 
fyra månader efter inskrivning. Under perioden 2018–2020 uppskattas ca 
en tredjedel av avvikningarna ha skett under de första fyra månaderna.  

• Sammanställningen av avvikningarnas tidpunkt efter inskrivning antyder 
att det finns en typ avvikningar som sker under det första dryga 
inskrivningsåret, innan barnet fått beslut i asylärendet, och en annan typ av 
avvikningar som sker efter avslagsbeslut, efter ca 18 månader men primärt 
under det tredje och fjärde inskrivningsåret. 
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Behov av kunskapsutveckling framåt 
Utifrån de resultat som redovisas i denna sammanställning framträder ett antal 
viktiga frågeställningar för såväl en fördjupad analys av tillgänglig statistik som 
för utformande av relevanta preventionsåtgärder. Frågeställningar med hög 
relevans för den fortsatta kunskapsutvecklingen listas i bilaga 1 och 2, och följer 
några genomgående teman. 

Problematikens verkliga omfattning 
En grundläggande frågeställning som visat sig inte vara möjlig att klarlägga på ett 
tillfredsställande vis i denna sammanställning är frågan om problematikens 
verkliga omfattning. Utifrån detta perspektiv får det betraktas som problematiskt 
att barn som i själva verket avvikit inte alltid registreras som just avvikna av 
Migrationsverket. Det finns även andra typer av register som är av intresse i 
sammanhanget. Ett sådant är Polismyndighetens register över personer som 
anmälts försvunna, där det vore betydelsefullt om det gick att ta fram uppgifter 
om målgruppen ensamkommande barn. Eftersom problematiken avser barn och 
unga som är placerade av socialtjänsten vore det också önskvärt med statistik över 
antalet placeringar som avbrutits i förtid till följd av att barnet avvikit, vilket även 
skulle kunna visa i vilken grad förekomsten av avvikningar inom gruppen 
ensamkommande barn skiljer sig från förekomsten av avvikningar avseende andra 
barn och unga som placeras av socialtjänsten.  

Identifiering av riskfaktorer 
Denna sammanställning visar att avvikningar inom gruppen ensamkommande 
barn tenderar att följa vissa mönster avseende exempelvis ålder, kön och 
nationalitet. Särskilt avvikningar inom grupperna barn i åldern 0–6 år respektive 
7–12 år väcker frågetecken kring vilka omständigheter som föreligger i dessa fall, 
ett område som skulle behöva studeras närmare. I dagsläget saknas det kunskap 
om hur ofta avvikningar sker inom olika placeringsformer och vilka risk- och 
skyddsfaktorer som är förknippade med dessa – en kunskap som är avgörande 
både för att kunna skydda såväl yngre som äldre barn. 

En grupp som det finns goda skäl att titta närmare på i statistiken är gruppen barn 
som avviker vid återkommande tillfällen. När det gäller identifiering av 
riskfaktorer saknas dessutom kunskap om när i tid avvikningar sker i relation till 
ett avslagsbeslut, artonårsdag eller beslut om åldersuppskrivning. Inom båda dessa 
områden finns relevanta uppgifter tillgängliga i Migrationsverkets register, men 
de kräver avsatta resurser för att sammanställa och analysera. 

En övergripande frågeställning är vilka orsaker som ligger bakom att 
ensamkommande barn avviker från sina placeringar, särskilt då ett så stort antal 
avvikningarna tycks ske innan barnet fått beslut i sitt asylärende. 
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I Barnombudsmannens rapport ”Ensamkommande barn som försvinner” (2017) 
berättar ensamkommande barn och unga som själva avvikit om missnöje med sina 
placeringar och dåligt bemötande, men även om psykisk ohälsa och oro för ett 
avslag eller inför artonårsdagen. Rapporten ger även en bild av vad det innebär att 
leva i gatusituation under tiden som avviken, med stor risk att bli utnyttjade för 
sexuella eller kriminella ändamål. En polis med lång erfarenhet av att jobba med 
denna målgrupp pekar i rapporten på att den gemenskap som ofta uppstår under 
tiden på gatan i sig kan utgöra en riskfaktor för fler avvikningar (ibid. s. 31).  

En fråga som skulle behöva studeras närmare är vilken roll kontakter med 
kriminella gäng eller nätverk fungerar som pådrivande till att ensamkommande 
barn avviker. I Polismyndighetens rapport ”Människohandel för sexuella och 
andra ändamål” (2021) framgår att det under 2020 inleddes förundersökningar i 
flera EU-länder om människohandel rörande marockanska pojkar som tvingats 
sälja droger av kriminella gäng som uppges ha begränsat barnens rörelsefrihet och 
använt hot om bestraffning om de bröt mot reglerna (ibid. s. 67). 

Hur kriminella utövar kontroll över minderåriga som är utan vårdnadshavares 
skydd och i vilken mån de även utövar påtryckningar på barn som är placerade av 
socialtjänsten är högst angeläget att öka kunskapen om för att kunna skydda 
utsatta barn på bästa sätt och bryta de kriminella nätverkens kontroll. Huruvida en 
avvikning i det enskilda fallet drivs av barnets egna avsikter eller av yttre 
påverkan och en eventuell hotbild torde även vara avgörande för hur lämpliga 
skyddsåtgärder kan utformas. 

Utformande av relevanta preventionsåtgärder 
Sammanställningen visar att avvikningar fortfarande är ett påtagligt problem när 
det kommer till mottagandet av ensamkommande barn, vilket innebär att barnens 
behov och rätt till skydd och omsorg inte tillgodoses tillfullo.  

Eftersom ett återkommande tema i Barnombudsmannens intervjuer med 
ensamkommande barn som avvikit var olika former av missnöje med placeringen 
är en viktig frågeställning hur barnets delaktighet kan stärkas i samband med och 
under en placering för att säkerställa att barnet har ett reellt samtycke till 
placeringen och den planerade vården.  

En annan angelägen frågeställning är hur riskbedömningar kan genomföras 
systematiskt utifrån bästa tillgängliga kunskap, på ett sätt som identifierar 
relevanta risk- och skyddsfaktorer och kan ligga till grund för verkningsfulla 
skyddsåtgärder. Något nationellt bedömningsinstrument avseende risken för 
avvikning finns ännu inte för landets socialtjänster att använda sig av. 

När det gäller barn som avviker vid återkommande tillfällen och har erfarenhet 
sedan tidigare av att leva i gatusituation finns det ett stort behov av att också 
utveckla arbetet med att kunna erbjuda vård- och boendeformer som tillgodoser 



22 

ett potentiellt omfattande skyddsbehov för att säkerställa målgruppens 
grundläggande rätt till liv och säkerhet. Socialtjänstens tillämpning av LVU i 
dessa fall skulle även behöva utvärderas närmare med fokus på att utveckla 
arbetssätt och identifiera begränsningar i lagstiftningen som kan behöva åtgärdas 
för att tillgodose behovet av mer verkningsfulla skyddsåtgärder.  

Avslutande kommentarer 
Den här sammanställningen har genomförts i syfte att bidra till att höja 
kunskapsläget och identifiera relevanta frågeställningar som behöver klargöras 
närmare för att kunna utforma relevanta preventionsåtgärder som kan stärka 
skyddet av ensamkommande barn som söker asyl i Sverige och minimera antalet 
avvikningar.  

Länsstyrelserna har under hösten 2021 också lämnat en skriftlig redogörelse av 
problematiken och identifierade behov till Arbetsmarknadsdepartementet3, 
innefattande förslag till åtgärder inom följande områden:  

• Ett nationellt kompetens- och samordningsuppdrag 
• Framtagande av nationella rutiner 
• Utvecklad statistikföring och analys 
• Att en nationell rapportör utses 
• Utveckling av stöd till ensamkommande barn som är brottsoffer 
• Förstärkning av insatser för att eftersöka barn som försvunnit och 

identifiera och skydda barn och unga i gatumiljö 

 

  

 

3 Problematik och identifierade behov avseende ensamkommande barn som försvinner. Skriftlig 
redogörelse till Arbetsmarknadsdepartementet, daterad 2021-10-06. 
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Bilaga 1. Frågeställningar för vidare analys 
av registerdata 

Omfattning 
• Hur stort är det reella antalet avvikningar om man även inkluderar barn 

som lämnar landet på eget bevåg? 

• Hur många av barnen som söker asyl i Sverige är det som avviker? Hur 
många av de som söker asyl under ett visst år har till exempel registrerats 
som avvikna (eller självmant utresta) vid något tillfälle efter 1, 3 eller 5 år? 

• Hur många av barnen avviker utan vidare kännedom? 

• Hur vanligt förekommande är det med flergångsavvikningar, och vilken 
profil har dessa avseende ålder, kön och nationalitet? 

Över- och underrepresentation 
• Hur ser över-/underrepresentationen ut avseende ålder och kön om man 

även beaktar antal inskrivna per ålder och kön vid ingången av en vald 
tidsperiod? 

• Kan över-/underrepresentation avseende ålder, kön och nationalitet 
säkerställas statistiskt som ej slumpmässiga variationer? 

• Hur ser ålders- och nationalitetsprofilen ut för den grupp barn som avviker 
i ett tidigt skede utan beslut i asylärendet?  

• Hur ser ålders- och nationalitetsprofilen ut för den grupp barn som avviker 
i ett senare skede efter ett avslagsbeslut? 

Riskfaktorer  
• När i tid efter ett avslagsbeslut är det vanligast att avvikningar sker? 

• Hur många ensamkommande unga avviker i samband med sin artonårsdag 
och utskrivning från socialtjänsten, till exempel under perioden sex 
månader innan till sex månader efter artonårsdagen?  

• Hur ser tidsspannen ut avseende flergångsavvikningar när det gäller 
avvikning, återinskrivning och ny avvikning? Finns det några 
återkommande mönster? 

• Vilka omständigheter föreligger avseende boende och socialt sammanhang 
i det fall yngre barn i åldern 0–6 år respektive 7–12 år registreras som 
avvikna? 

• Vilka boendeförhållanden är det vanligast att barnen avviker från? Finns 
det en överrepresentation avseende placeringsform? 
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Bilaga 2. Frågeställningar för utformande av 
preventionsåtgärder 

Förståelse av problematiken 
• Vilka påverkansfaktorer ligger bakom att ett så stort antal avvikningar 

tycks ske innan barnet fått ett beslut i sitt asylärende?  

• Vilken roll spelar eventuell påverkan från kriminella grupperingar som 
barnet tidigare kommit i kontakt med och anses ”stå i skuld” till? 

• I vilken omfattning har denna grupp blivit utsatt för människohandel eller 
exploatering i någon form innan eller efter ankomsten till Sverige? 

• Vilka risk- och skyddsfaktorer är förknippade med olika tillgängliga 
boendeformer? 

• I vilken omfattning förekommer avvikningar när det gäller andra grupper 
barn och unga som placeras av socialtjänsten? 

Utformande av verkningsfulla åtgärder 
• Hur kan barnets delaktighet i samband med och under en placering stärkas 

för att säkerställa att barnet faktiskt samtycker till placeringen och den 
planerade vården? 

• Hur kan ett relevant tillvägagångssätt se ut för att bedöma risken för en 
avvikning i samband med en ny placering, avslag på asylansökan eller 
inför en förestående artonårsdag? 

• Finns det exempel på eller behov av att ta fram och sprida ett instrument 
för att bedöma risken för en avvikning?  

• Hur kan relevanta skyddsåtgärder se ut för att minimera tidiga avvikningar 
innan beslut i asylärendet (t.ex. första fyra månaderna)? 

• Hur kan relevanta skyddsåtgärder se ut för att minimera sena avvikningar i 
samband med avslagsbeslut eller artonårsdag? 

• Hur kan relevanta skyddsåtgärder och placeringsformer se ut för olika 
åldersgrupper? 

• Hur kan relevanta skyddsåtgärder se ut när det finns indikationer på att 
barnet har en yttre hotbild och löper risk för påtryckningar och 
exploatering av kriminella nätverk? 

• Vilka möjligheter och begränsningar finns det i socialtjänstens tillämpning 
av LVU i syfte att motverka avvikningar? 

• Hur ser möjligheterna ut till stödinsatser och erkännande av status som 
brottsoffer för ensamkommande barn som identifieras som sannolika offer 
för människohandel eller exploatering? 

  



25 

  



26 

 

www.lansstyrelsen.se 

 

http://www.lansstyrelsen.se/

	Ensamkommande barn som avvikit mellan åren 2013–2020
	Inledning
	Problematikens utveckling över tid
	Registrerade avvikningar
	Antal avskrivna ärenden
	Avvikningar i relation till målgruppens storlek
	Vistelsestatus vid årsslut

	Avvikningar per kön och ålder
	Över-/underrepresentation per kön och ålder

	Avvikningar per nationalitet
	Över-/underrepresentation per nationalitet
	Samband mellan avvikningar, avslagsbeslut och avskrivna ärenden

	Avvikningarnas tidpunkt i processen
	Sammanfattning
	Sammanfattade resultat
	Behov av kunskapsutveckling framåt
	Problematikens verkliga omfattning
	Identifiering av riskfaktorer
	Utformande av relevanta preventionsåtgärder

	Avslutande kommentarer
	Bilaga 1. Frågeställningar för vidare analys av registerdata
	Omfattning
	Över- och underrepresentation
	Riskfaktorer

	Bilaga 2. Frågeställningar för utformande av preventionsåtgärder
	Förståelse av problematiken
	Utformande av verkningsfulla åtgärder



