
Vad är Hållbart medarbetarengagemang (HME)? 
 
 

 
 
 
HME är ett nationellt index som har tagits fram av SKL (Sveriges kommuner och landsting) 
och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) tillsammans med ett tiotal kommuner 
och landsting, däribland Göteborgs Stad. Frågorna har också granskats och bearbetats av 
SCB:s experter på enkätuppbyggnad. 
 
HME bygger på nio frågor uppdelade i tre grupper. HME beräknas dels för samtliga nio 
frågor (huvudindex), dels för de tre frågorna i respektive grupp (delindex). 
 
 
Huvudindex Hållbart medarbetarengagemang, HME 
Det sammantagna resultatet av samtliga frågor utgör totalindexet Hållbart 
medarbetarengagemang (HME). Begreppet ”hållbart” markerar att detta index för 
medarbetarengagemang inte primärt fokuserar på själva nivån på engagemanget utan snarare 
på chefernas och organisationens förmåga att främja, ta tillvara och bygga vidare på detta 
engagemang. 
 
 
Delindex Motivation 
Delindex Motivation har i princip tydligast bäring på medarbetarengagemangets nivå och 
svaren kommer sannolikt till viss del att påverkas av innehållet i respondentens arbete. 
Tanken är att en motiverad medarbetare har goda förutsättningar att engagera sig i sitt arbete, 
men även i sin organisations helhet. En hög motivation och en positiv känsla när man går till 
jobbet ger goda förutsättningar för att göra ett bra jobb, utvecklas och bidra till utveckling av 
verksamheten. 
 
Motivation, frågor 
1a. Mitt arbete känns meningsfullt 
1b. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 
1c. Jag ser fram emot att gå till arbetet 



Delindex Ledarskap 
Delindex Ledarskap tar sikte på att utvärdera de närmaste chefernas förmåga att såväl ge 
förutsättningar för att öka medarbetarengagemanget som deras förmåga att ta tillvara 
engagemanget i verksamheten. Cheferna är enligt flertalet studier av medarbetarengagemang 
avgörande för detsamma. 
 
Ledarskap, frågor 
2a. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 
2b. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 
2c. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 
 
 
Delindex Styrning 
Delindex Styrning syftar dels till att mäta om styrningen av organisationen ger förutsättningar 
för att öka medarbetarengagemanget och om styrningen är sådan att den tar tillvara 
engagemanget i verksamheten. Dom framgår ovan definieras medarbetarengagemang i detta 
sammanhang till stor del som att medarbetaren förstår verksamheten och vad man passar in i 
den. Tanken är att detta ska ringas in tydligt av dessa frågeställningar. 
 
Styrning, frågor 
3a. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning 
3b. I vår grupp/enhet/avdelning följs våra mål upp och utvärderas på ett bra sätt 
3c. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 
 
   
 
 
 


