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Det var fallet med en 3-årig 
pojke som försvann i skogen 
1997 som från början väckte 
Anna-Lena Olins engagemang. 
Numera hjälper hunden Zelda 
henne med sökandet. 

Sara Hultman, Tom Forsberg och Jerri Kangasneimi söker 
längs kajen i Göteborg efter en person som försvann dagen 
innan på väg till en träning med sporten Ultimate freespee.

Vi hamnar direkt i skarpt 
läge. Samma dag som 
Anna-Lena Olin ska 

träffa Hemmets Journal har 
en 22-årig man anmälts för-
svunnen av sin flickvän. Han 
skulle till en idrottsträning 
med kompisarna, men kom 
aldrig fram. Och han kom inte 
hem under natten.
 Några medlemmar i före-
ningen Sökarna och mannens 
vänner möts dagen därpå och 
delar upp sig i mindre grup-
per. De bestämmer sig för att 
söka längs Göta älv och de vä-
gar som han borde ha rört sig 
på för att ta sig till träningen.
 Anna-Lena Olin var med re-
dan hösten 1997 och 
sökte efter 3-årige Jes-
per, som försvann i 
en skog utanför 
Kungsbacka under 
en dagisutflykt. Fal-
let blev mycket upp-
märksammat.
– Jag hörde på radion att 
han hade försvunnit i skogen, 
berättar Anna-Lena Olin. Min 
dotter var då också 3 år. Jag 
kände att det kunde ha varit 
hon – en mardröm.

 Ringde polisen
– Jag följde händelseförloppet 
på radion och ringde polisen 
nästa dag för att fråga om jag 
kunde hjälpa till. Det var 
många som hade samlats och 
ville leta och jag märkte snart 
hur svårt det var att hålla ihop 
en grupp i skogen.
 Jesper hittades av skallgångs-
kedjan död i en mosse, ett 
dygn efter att han hade för-
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svunnit. Strax efter det valde 
Anna-Lena att gå en kurs för 
att lära sig att undervisa barn 
hur man gör om man går vilse. 
Erfarenheten från sökandet i 
skogen hade lärt henne flera 
saker. Bland annat förstod hon 
hur bra det var att klä barn i 
starka färger, vilket gör att de 
syns tydligt om de rör sig i na-
turen. Hennes egna barn hade 
aldrig något svart eller brunt 
på sig.

Tragedi i familjen
– När vi klev omkring där i 
skogen märkte jag ju att allt 
blev svart och brunt.
 Anna-Lena har alltid varit 

intresserad av barnsä-
kerhet. Hon vet hur 

fort något kan hän-
da. När hon var 10 år 
såg hon sin lillebror 
bli påkörd av en last-
bil.

– Han var 6 år och 
skulle passera över en 

väg. Mina föräldrar hade skaf-
fat sommarstuga på landet för 
att komma bort från trafiken i 
stan. Han var medvetslös i sex 
veckor och blev sedan förla-
mad.
– Ett tag visste vi inte om han 
skulle klara sig. Ovissheten 
var fruktansvärd. Läkarna 
trodde inte att han skulle 
kunna sitta eller gå på egen 
hand. Vi har fått kämpa med 
allt, men idag kan han både gå 
och prata, även om han fortfa-
rande har vissa funktionsned-
sättningar.
 Det som till slut väckte idén 
om att starta en förening som 

skulle söka efter försvunna 
personer var en äldre mans 
försvinnande från ett äldrebo-
ende utanför Göteborg i janu-
ari 2010. Han hittades nästa 
dag ett par hundra meter från 
hemmet, ihjälfrusen.

Anna-Lena letar efter
försvunna personer

– Då blev jag upprörd, för det 
ska inte behöva hända, säger 
Anna-Lena. Det måste finnas 
resurser för att hitta försvunna 
människor. Så jag började fun-
dera på att bilda en organisa-
tion.

 Planerna tog fastare form i 
september förra året. Då för-
svann två ungdomar i Göte-
borg. Anna-Lena och schäfern 
Zelda sökte först på egen 
hand. Men hon tyckte att det 

De flesta kommer tillrätta
Varje år anmäls 6 000–7 000 personer som försvunna 
till polisen. Av dessa kommer de allra flesta tillrätta, 
men enligt Rikskriminalen förblir 25–35 personer för-
svunna varje år. Information om varje enskilt ärende 
har den lokala polismyndigheten.
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Vilse i skogen
Om barn går vilse ska de försöka hitta en gran att sät-
ta sig under och bygga upp ett litet bo. De kan göra 
något att sitta på och kanske bygga ett litet staket 
med stenar eller pinnar runt kojan. De kan hänga upp 
saker i granen och pynta om de har saker i fickorna.
– Staketet blir en slags säkerhet, säger Anna-Lena 
Olin. Om man gör det ombonat känns det lite mer 
hemma och tryggt. Tanken är också att barnen ska 
sysselsätta sig med något, så att de inte blir rädda 
och så att de stannar kvar på platsen tills de hittas. 
Annars kan de förirra sig långt bort.

Insatser  vid fara för liv
Polisen gör bara stora sökinsatser när ett 
försvinnande bedöms innebära fara för liv. 
Väder, tid på dygnet, den försvunnes ålder 
och hälsa liksom utrustning vägs in. MSO-
metoden (Managing search operations) 
kombinerar sannolikhet och statistik med 
uppgifter om den saknade personen, för att 
begränsa sökområdet så mycket som möj-
ligt. Polisen kan även ta hjälp av andra myn-
digheter och organisationer, som hemvärnet 
och orienterare.
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– Jag vill hjälpa till. Så tänkte Anna-
Lena Olin när en äldre man hade 
anmälts försvunnen i Göteborg. 
Det blev upptakten till bildandet av 
alldeles unik förening – en förening som 
hjälper till att leta efter saknade 
människor!

Jerri Kangasneimi engagerade sig i 
föreningen Sökarna efter att flera 
unga personer i Göteborg försvunnit. 
Han och resten av medlemmarna 
kommer att utbildas i orientering och 
i hjärt- och lungräddning.

”Vi 
arbetar 
ideellt”



Anna-Lena 
letar efter…

kändes olustigt att kliva om-
kring i det ödsliga området 
ensam. De borde ha varit fler, 
tänkte hon.
– Jag mötte ett par anhöriga 
som sökte och tillsammans 
drog vi upp planerna för en 
förening. Tanken är att vi ska 
finnas till hands, kunna kallas 
samman och förhoppningsvis 
rädda liv.
 
Nationell förening
Gruppen består av privatper-
soner som jobbar ideellt.
– Vi ska utbilda oss i bland 
annat orientering och hjärt- 
och lungräddning och knyta 
kontakter med polisen, så att 
de ser oss som en resurs. Vi ska 
finnas till för oroliga anhöriga 
som känner att ingen lyssnar 
på dem, för vad gör man om 
dottern eller sonen inte kom-
mer hem en dag?
 Men det tar tid att bygga en 
förening. I nuläget finns inget 
liknande att jämföra med. 
Mycket behöver falla på plats. 
Vad ska man göra och inte 
göra, vad gör man först och 
vad gör man sen?
 När nästa fall inträffade, en 
24-årig man som försvann i 
mars i år, ställde Sökarna upp 
för första gången. Vid tre olika 
tillfällen letade de efter ho-

Vid flera tillfällen har Anna-
Lena Olin engagerat sig när 
någon försvunnit.
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nom. Efter ett par veckor hit-
tades han i en av Göteborgs 
kanaler.
– Vi har mycket att lära och 
det är inte alltid man kan göra 
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något, säger Anna-Lena. Vår 
förhoppning är att bli en na-
tionell förening. Vi har sett 
intresse från både Örebro, 
Jönköping och Skåne. Folk har 

hört av sig och vill starta Sö-
karföreningar där.
 Hon vet att man kan för-
verkliga sina idéer även om 
man inte är någon ”märkvär-
dig” person. Efter att tsuna-
min inträffat i Thailand ville 
Anna-Lena bidra med något. 

Ordnade auktion 
Då studerade hon och kunde 
inte skänka pengar. Fast hon 
målade ju och kunde skänka 
en tavla, tänkte hon. Det kun-
de säkert många andra också.
– Jag ringde Ingvar Oldsberg, 
berättar Anna-Lena. 
– Om fler skänker sina tavlor 
kan man ordna en konstauk-
tion och skicka iväg intäkter-
na, sa jag. Ingvar Oldsberg var 
med på det direkt. Vi fick 
fram 43 konstnärer och sålde 
tavlor för 170 000 kronor. Det 
tog bara tre veckor från idé 
till verklighet. 
– Jag är en vanlig tjej i Göte-
borg, men man kan och vågar 
ofta mer än man tror! n

FOTNOT: Hur gick det 
med mannen som hade 
försvunnit på väg till en 
träning? Jo, det visade sig 
att han frivilligt hade rest 
utomlands.
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