
FAQ – Tvångsvårdsenkät 
 
Q: Vilka är Civil Rights Defenders? 
A: Civil Rights Defenders (CRD) är en internationell människorättsorganisation som är politiskt och 

religiöst obunden. Vi bedriver påverkansarbete, juridiska processer och informerar om 
situationen för mänskliga rättigheter globalt. Vi är lokalt representerade på fyra kontinenter. 

 
Q:  Vilka är Riksförbundet för Social och Mental Hälsa? 
A: Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) 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. 

 
Q: Vem genomför undersökningen? 
A: XX har fått i uppdrag av CRD och RSMH att genomföra undersökningen. Genomförandet är XXs 

ansvar, men det är Civil Rights Defenders som äger resultaten och ansvarar för hur de redovisas 
och används för förbättringsarbete.  

 
Q: Är undersökningen som jag ombeds besvara anonym? 
A: Ja! Undersökningen är helt anonym och det kommer således inte att framgå vad just du har 

svarat när undersökningens resultat redovisas.  
 
Q: Hur hanteras mina personuppgifter? 
A: Mobilnummer och epost som behövs för att kunna genomföra undersökningen skickas 

krypterade till XX som sedan förvarar dem enligt samma säkerhetskrav som hos CRD. Alla 
uppgifter förstörs i samband med att undersökningen avslutas.  

 
Q: Spelar det någon roll om jag svarar? 
A: 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 värdefulla för vårt arbete.  

 
Q: Är det samma enkät som tidigare år? 
A: Denna enkät är en fortsättning på enkäten som gick ut september 2021. Har du svarat på den 

enkäten har vi redan dina svar.  
 
 
 


