
Frågor och svar – Tvångsvårdsenkät 
 
Vilka är Civil Rights Defenders? 
Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation 
som är politiskt och religiöst obunden. Vi bedriver påverkansarbete, juridiska processer och 
informerar om situationen för mänskliga rättigheter globalt.  
 
Vilka är Riksförbundet för Social och Mental Hälsa? 
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa är en medlemsorganisation där människor med 
erfarenhet av psykisk ohälsa och deras anhöriga arbetar tillsammans för att värna sina rättigheter i 
samhället. Målet är att människor med psykisk ohälsa ska kunna leva sina liv på samma villkor som 
alla andra. 
 
Vem genomför undersökningen? 
Civil Rights Defenders och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa genomför undersökningen 
inom ramen för projektet “Tvångsvårdad men inte utan Rättigheter” som är finansierat av 
Arvsfonden. Genomförandet är Ask Swedens ansvar, men det är CRD som äger resultaten och  
ansvarar för hur det redovisas och används för förbättringsarbete.  
 
Är undersökningen som jag ombeds besvara anonym? 
Ja! Undersökningen är helt anonym och det kommer således inte att framgå vad just du har svarat 
när undersökningens resultat redovisas.  
 
Hur hanteras mina personuppgifter? 
Mobilnummer och epost som behövs för att kunna genomföra undersökningen skickas krypterade till 
Ask Sweden som sedan förvarar dem enligt samma säkerhetskrav som hos Civil Rights Defenders. 
Alla uppgifter förstörs i samband med att undersökningen avslutas.  
  
Kan jag få hjälp med att fylla i enkäten? 
Behöver du hjälp att fylla i enkäten kan du ringa Civil Rights Defenders på telefonnummer:  
070 784 84 33 (måndag-fredag, kl. 9-17). Observera att detta nummer endast är till för hjälp med 
enkäten. Den som svarar på detta telefonnummer kommer inte kunna ge råd om hur du ska gå 
vidare om dina mänskliga rättigheter blivit kränkta. 
 
Spelar det någon roll om jag svarar? 
Ju fler personer som svarar desto bättre bild får vi av vad personer som har eller haft kontakt med 
tvångsvården tycker. Varje svar gör skillnad! Alla åsikter är viktiga, vare sig du har mycket erfarenhet 
eller om det är din första kontakt. Oavsett om du är nöjd eller missnöjd med tvångsvården är dina 
synpunkter jätteviktiga för vårt arbete. 
 
Vad händer med resultatet? 

Resultatet kommer att presenteras i en rapport den 10e oktober. Resultatet kommer ligga till grund 

för vårt fortsatta arbete gällande mänskliga rättigheter inom svensk tvångsvård.   

 
Kan barn fylla i enkäten? 
Enkäten vänder sig till alla men den är inte barnanpassad. Den är anpassad för tonåringar och äldre.  
  
Kan anhöriga besvara enkäten? 
Nej. Enkäten vänder sig bara till dem som är själva intagna eller har varit intagna, det gäller även om 
den som svarar är ett barn. Det är viktigt att det är patientens erfarenhet som framkommer av 
svaret. 


