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Enkät med frågor angående arbetsskadade. Enkätsvaren sammanställs och lämnas till 

politiker och kontakter med tidningar.   Syftet är att frågor och svar skall kunna 

påverka våra politiker till att förändra de brister som finns angående arbetsskador. Det 

är viktigt att ni ska svara på alla frågor. Enkäten är anonym och inga personuppgifter 

röjs ut från föreningen OMM. Organisation Mot Mobbning, www.o-m-m.se. Du kan 

svara med JA eller NEJ till de flesta frågorna.           

Styrelsen utlovar ANONYMITET vad avser svar och resultat! 

1. Ålder : ____       Kön:  Man ___   Kvinna ___ 

2. Har din arbetsgivare varit inom offentlig sektor? ______ 

 ”      ”        ”                ”      ”     kyrkan? _____ 

”       ”        ”                ”      ”     kommunen? ____ 

”       ”        ”                ”      ”     statlig anställning? ____ 

”       ”        ”                ”      ”     landstinget? ____ 

3. Har Du haft privat anställning? _____ 

4. Vilket yrke har du haft? _________________________ 

5. Vilket år blev Du sjukskriven? __________ 

6. Varför blev du sjukskriven? _____________________________________ 

7. Är Du fortfarande sjukskriven? ____________ 

8. Har Du stadigvarande sjukersättning? ______________    Sedan när? ____________ 

9. Har Du tidsbegränsad sjukersättning? ______________   Hur lång tid? ___________ 

10. Har Du blivit utförsäkrad från sjukpenning,____________, sjukersättning? _________ 

11. Är Du inskriven på Arbetsförmedling? _________ 

12. Har Du fått någon rehabilitering? ___________     Vad?  _______________________ 

13. Var det en arbetsskada som ledde till rehabilitering? __________ 

14. Har Du anmält arbetsskadan till Försäkringskassan? __________ 

15. Har Du ett pågående ärende i domstolen? _______ 

16. Har Du blivit utbränd pga arbetet? _________ 

17. Har Du drabbats av mobbning? _______ 

18. ”      ”         ”        ”   kränkande särbehandling? _______ 

19. ”      ”         ”        ”   förtalskampanjer och lögner? _______ 

20. ”      ”         ”        ”   exkludering/uteslutning?__________ 

21.  ”     ”         ”        ”   våld? _______Något annan?_________________________________ 

22. Vem tror Du har startat ovanstående handling/ar?   _______________________________ 

23. Upplevde Du att det var brister i den psykosociala arbetsmiljön som orsakade Din 

arbetsskada? ________ 

24. Upplevde Du att chefen tog tag i problemen? _________ 
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25. Har Du haft hjälp av skyddsombudet samt stöd? ___________ 

26. Har skyddsombudet anmält Din arbetsskada till arbetsmiljöverket? _______ 

27. Är det flera arbetskamrater som är kränkta och mobbade? _______ 

28. Har Du blivit omplacerad? _______ 

29. Har någon annan blivit omplacerad? __________ 

30. Har fackliga representanter hjälpt Dig med Din arbetsskada? ________ 

 

Arbetsmiljön: 

31. Har mobbningen diskuterats på arbetsplatsen? _________ 

32. Fick Du delta och komma med Dina synpunkter? ________ 

33. Har någon konsult utifrån försökt att lösa mobbningsproblemen eller konflikten? _______ 

34. Har det gjorts någon utredning vad som är orsakerna till den dåliga arbetsmiljön? _______ 

35. Vem har gjort arbetsmiljö utredningen? _________________________ 

36. Har Försäkringskassan gjort någon exponeringsutredning? _______ 

37. Har det gjorts någon rehabiliteringsutredning (AF+FK+AG)? ________ 

38. Finns det någon skriftlig handlingsplan för psykosociala arbetsmiljön? __________ 

39. Har Företagshälsovården gjort någon insats? _________ 

40. Har det gjorts förbättringar på Din arbetsplats p.g.a mobbningen? ________ 

41. Hör Dina arbetskamrater av sig till Dig sedan Du gick hem i sjukskrivning? _______ 

42. Har Din närmaste chef kontaktat Dig efter att Du blev sjukskriven? _______ 

43. Har någon facklig hört av sig för stöd och gett dig information? ______ 

44. Har din arbetsgivare hört av sig? ________ 

45. Har Försäkringskassan tagit sin samordnings ansvar för rehabiliteringen? _______ 

46. Har Du Din anställning kvar? _______ 

47. Har Du blivit uppsagd under pågående sjukskrivning? __________ 

48. Vilken orsak till uppsägningen har arbetsgivaren angivit? 

_____________________________ 

 

Stöd:  Sätt kryss på rutan. 

49. Har Du fått stöd av: 

□   Chefen                                  □  Vänner                    □ Advokat 

□   Arbetskamrater                     □  Skyddsombud         □ Handledare 

□   Facket                                    □ Psykiatriker 

□   Anhöriga                               □   Läkare 

□   Kurator                                  □   Psykolog     



3 
 

 Copyright skyddad 
 Organisation Mot Mobbning 

 

 

 

 

 Juridik: Sätt kryss på rutan. 

50.  Har Du fått hjälp av:  

□    Arbetsgivaren   

□    Facket  

□   Skyddsombudet 

□   Företagshälsovården 

□   Försäkringskassan 

□   Arbetsmiljöverket 

□   LO-TCO :s rättskydd 

□   Advokat/jurist _________. Om ja, har du betalat kostnaderna själv? ____________ 

□   Psykolog 

□   Har Du fått remiss till yrkes- och miljömedicin för att få en sambandsbedömning mellan 

      arbetssituation och diagnos?    _______ 

□   Har Du fått godkänd arbetsskada direkt genom Försäkringskassan? ___________ 

□   Har Du överklagat Ditt ärende till Förvaltningsrätten?______ Fick Du rätt där? ________ 

□   Har Du överklagat Ditt ärende till Kammarrätten? _____ Fick Du rätt där?__________ 

□   Har Du överklagat Ditt ärende till Högsta Förvaltningsrätten?_____ Fick Du rätt där? ____ 

□   Vilket år fick Du rätt i Ditt arbetsskadeärende? ________ 

□   Har Du fått godkänd arbetsskada i AFA:s Vållandenämnd?______ 

□   Har Du fått Ditt ärende prövat i Arbetsdomstolen? ________ 

□   Har Du fått avgångsvederlag? ________ 

 

Personlig situation: 

51. Har Ditt privata umgänge minskat? ______ 

52. Har Ditt sociala intresse minskat? ______ 

53. Upplever Du problem i sociala sammanhang? _______ 

54. Har Du svårt att vistas i folksamlingar? _______ 

55. Har Du fått ekonomiska problem pga Din arbetsskada? ________ 

56. Har Du kommit tillbaka till arbete efter sjukskrivning? _______ 

57. Hur många år sedan är det som Du lämnade Din arbetsplats pga arbetsskada? _______ 
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Skador:  

58. Vilka fysiska/psykiska skador har Du drabbats av pga Din arbetsskada? __________ 

□   Depressioner 

□   Utbrändhet 

□   Utmattningsdepression 

□   Panikångestattacker 

□   Sömnsvårigheter 

□   Koncentrationssvårigheter 

□   Mardömmar 

□   Minnesluckor 

□   Muskelvärk 

□   Huvudvärk 

□   Illamående 

□   Hjärtklappning 

□   Magproblem 

□   Dålig självkänsla 

□   Kronisk trötthet 

□   Låg stresströskel 

□   PTSD 

□   Dålig initiativförmåga 

□   Social fobi 

□  Oförmåga att fatta beslut 

59. Andra besvär? ________________ 

60. Har Du fått diagnos av läkare? _______ 

61. Vad har Du fått för funderingar angående vad som hände Dig? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

62. Har fackombud ställt upp och stöttat Dig så att Du är nöjd med fackets roll? _______ 

63. Har fackliga representanter hjälpt Dig i Din process mot arbetsgivaren? ___________ 

64. I vilket län bor du? _____________________________________________________ 

Tack för Din medverkan! Svara senast  1 februari 2022. 

Vad god skicka enkätsvaren till;  Organisation Mot Mobbning, c/o Anita Wallstedt, sekr. 

Tyketorpsg. 60, 614 32 Söderköping.  anitawallstedt44@telia.com   

Har Du frågor ring Anita, tel.  0705-196197, 0121-15515. 
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