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Förord 

Denna studie har tillkommit i form av efterstudie på ett tidigare projekt och är till för att stödja 

kopplingen mellan mjuka värden och det ekonomiska resultatet. Studien bygger på material från 

Söderhamns kommun, totalkostnadsmodellen, vetenskapliga artiklar och böcker samt intervjuer. 

 

Vi vill tacka handledaren Ola Wiklund för hans assistans under projektets gång. Stort tack går även 

till Sigrid Pettersen och Anette Jonsäll som var våra kontaktakter till det tidigare projektet och 

bland annat hjälpte till med att förklara situationen i Söderhamn, ta fram empiriskt material samt 

att styra upp intervjuer. Lasse Browall var en enorm hjälp gällande totalkostnadsmodellen. Han 

gav oss tillgång till kalkylprogrammet och assisterade även under skapandet av modellen. Vi vill 

också ge ut ett stort tack till Karin Nyman som var vår kontaktperson på hemtjänsten och hjälpte 

oss med att sammanställa MNA- mätningarna som utfördes för de äldre i Trönö/Norrala området. 

Slutligen vill vi även tacka Margareta Högberg och Anders Rhodin som ställde upp på intervjuer 

och bidrog med värdefull information. 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Abstract 
 

The purpose of this study was to examine how innovative solutions within public procurement 

concerning the elderly with aid decisions affect well-being and economic performance. Many 

decisions concerning human resources are taken without consideration for its economic effect. 

This means that measures to achieve improvement in this area are only seen as economic costs 

for organizations instead of investments since the positive effects on profitability is not 

calculated. To be able to predict the profitability of measures concerning human resources, there 

is a need to be able to measure the economic impact of these actions and then get a picture of the 

total costs of their implementation. In Söderhamns municipality, the distribution of food supplies 

to the elderly living at home in Trönö/Norrala was transferred to a private company. To measure 

the impact of this action empirical was data gathered from the municipality concerning current 

expenses and the nutritional status of the elderly. Interviews and own calculations were made in 

order to estimate costs that the municipality did not have in its own calculations. The results of 

this study showed a trend towards increased well-being of the elderly, which could mean a cost 

reduction in medical costs in the future. The private company that now handles the food 

distribution also hired more staff, which leads to increased tax revenue for the municipality. Even 

with these factors, the total cost of the new system is still higher than the old system. However, 

these factors do mean a lower total cost compared to previous cost estimates of the municipality 

for the new system. To get a more accurate picture of the total costs off this action more 

extensive calculations is required. However, this study is a step forward in how these kinds of 

actions can be measured financially in a way that sees more to how they affect society as a whole 

instead of just its affect in certain areas. 

 

  



 

 
 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var undersöka hur innovativa lösningar inom offentlig upphandling 

gällande äldre med biståndsbeslut påverkar välmående och ekonomiskt resultat. Många beslut 

gällande mänskliga resurser tas utan några ekonomiska underlag. Detta gör att åtgärder för att nå 

förbättring inom detta endast räknas som ekonomiska kostnader istället för investeringar då 

eventuella positiva effekter på lönsamhet inte beräknas. För att kunna förutse lönsamheten av 

åtgärder gällande mänskliga resurser finns det ett behov av att kunna mäta ekonomisk påverkan 

från dessa och då få en bild av totala kostnader för åtgärden. I Söderhamns kommun har 

matförsörjningen till hemmaboende äldre i Trönö/Norrala överlåtits till ett privat företag. För att 

mäta effekten av detta samlades empirisk data från kommunen gällande kostnader och de äldres 

näringsstatus. Intervjuer och egna beräkningar har även utförts för att uppskatta kostnader som 

kommunen inte har med i sina kostnadsberäkningar. Resultatet av denna studie visade en trend 

mot ökat välmående hos de äldre, vilket kan innebära en kostnadsreduktion i medicinska 

kostnader i framtiden. Det tillsammans med ökade skatteintäkter på grund av att Tempo utökat 

sin personal innebär en lägre totalkostnad för det nya systemet jämfört med tidigare beräkningar 

av kommunen. För att få en mer precis kostnadsbild krävs det fler och mer omfattande 

beräkningar. Denna studie är dock ett steg på vägen i hur denna typ av åtgärder kan mätas 

ekonomiskt.   
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1 Inledning  

I detta avsnitt presenteras bakgrunden, syftet, frågeställningarna och avgränsningarna. 

 

1.1 Bakgrund  

Enligt Cooke och Bartram (2015) har antalet länder som har problem relaterade till mänskliga 

resurser inom vården ökat. Dessa problem beror bland annat på att antalet äldre ökar på grund av 

ökad komfort och medicinska framsteg men även att det sker nedskärningar, minskat statligt stöd 

och att många länder går ifrån statlig vård och överlåter det till privata företag (Cooke och 

Bartram, 2015). Enligt Pajalic (2013) beräknas antalet hemmaboende äldre som har hemleverans 

av mat i Sverige vara runt 60000 personer. Antalet äldre kommer enligt prognoser att stiga i 

framtiden (Pajalic, 2013). 

 

Enligt Brummet et al. (1968) tas många beslut gällande mänskliga resurser utan att ha något 

ekonomiskt underlag vilket gör att åtgärder för att nå förbättring inom detta endast räknas som 

kostnader istället för investeringar. Att kunna mäta mänskliga resursers påverkan ekonomiskt 

skulle göra det lättare att förutse framtida lönsamhet och då lättare kunna fatta beslut (Brummet 

et al, 1968).  

 

Upphandlingsdriven Innovation för Regional Tillväxt är en projektgrupp som hjälper 

organisationer att hitta nya upphandlingslösningar. Denna grupp har under åren 2012-2015 

arbetat med projektet Innovationsupphandling X. Detta går ut på att möjliggöra förändringar i 

rådande offentliga strukturer med offentlig upphandling som drivkraft. Möjligheten att kunna 

tillgodose behov hos medborgarna med offentlig upphandling som drivkraft är utgångspunkten 

för projektet. I gruppens forskning ligger mjuka faktorers påverkan i fokus. Projektet 

finansierades av Vinnova och ägdes av inköp Gävleborg.   

 

Inköp Gävleborg införde år 2015 ett nytt system för matförsörjningen till de personer som har fått 

biståndsbedömning för matleverans i området Norrala/Trönö i Söderhamns kommun.  Det 

kommunägda köket som tidigare hanterade hela matförsörjningen lämnade över en del av 

matproduktionen till ett privat företag, Tempo. Detta var en del i projektet 

Innovationsupphandling X som behandlade fyra kommuner. Det nya systemet i Söderhamn 

ökade enligt Inköp Gävleborg (2015) välmående hos de äldre. De började äta mer än innan och 
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upplevde att matsituationen hade förbättrats. När de äldre började äta mer minskades även 

mängden svinn jämfört med det tidigare systemet. Förutom att förbättra brukarnas fysiska 

välmående med hjälp av maten har Inköp Gävleborg även jobbat med själva matsituationen för 

att förbättra det psykiska välmåendet hos både brukarna (äldre med biståndsbeslut) och 

hemtjänstpersonalen. Utförda intervjuer pekade enligt Inköp Gävleborg (2015) på att brukarna 

som är hemmaboende ofta lider av depression på grund av ensamhet, vilket enligt dem skulle 

kunna förbättras genom att skapa event där brukarna kan äta tillsammans samt att minska 

hemtjänstpersonalens tidspress så att de har möjligheten att spendera mer tid med varje person de 

besöker. Intervjuerna visade att hemtjänstpersonal upplever stress och inte har den tid de känner 

att de behöver för att utföra ett bra arbete. Att brukarna upplever högre livskvalitet kan enligt 

Inköp Gävleborg minska anspänningen även på anhöriga vilket skulle kunna minska antalet 

sjukskrivningar och personalen skulle bli bemötta på ett bättre sätt. Detta kan höja deras 

välmående, effektivitet och sänka sjukskrivningar hos dem. Personal som mår bättre gör att 

brukarna också får ett bättre bemötande vilket även ökar deras livskvalitet.    

 

Ett problem är enligt Inköp Gävleborg (2015) att det finns ett stort fokus på budget och 

budgetplanering i den offentliga sektorn vilket försvårar arbetet mot lösningar som ser till 

helheten då aktörer endast fokuserar på sina egna delar. Det är även svårt att mäta mjuka 

faktorers påverkan rent ekonomiskt vilket gör att lösningar som bygger på sådana aspekter är 

svåra att budgetera och mäta (Inköp Gävleborg, 2015).  

 

I Gävle kommun genomfördes ett liknande projekt 2012 där det också fokuserades på äldres 

måltidssituation. I detta projekt infördes en ny lösning för ett äldreboende och inte hemmaboende 

som var fallet i Söderhamn kommun. Upphandlingen utfördes tillsammans med dietisten Anders 

Rhodin som hjälpte till med energi- och näringsberäkningar. Rhodin ville fokusera på lösningar 

som får äldre att äta mer för att öka deras näringsvärden och att maten som lagas inte ska kastas 

bort eftersom det också är en kostnad för kommunen. Gävle kommun bytte från det stora 

produktionsköket som ägdes av Sodexo till att börja laga maten direkt på äldreboendets 

avdelningar närmare de äldre. Detta var i syfte att äldre ska kunna påverka sin måltidssituation 

genom att säga vad de tyckte om maten som lagades och komma med önskemål. Projektet i 

Gävle kommun löpte under en sex månader lång testperiod och sedan gick kommunen tillbaka till 

produktionsköket som ägs av Sodexo.  
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1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur offentlig upphandling av måltidsservice för äldre 

med biståndsbeslut påverkar deras välmående och beställarens totalkostnad. 

 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur påverkar faktorer kring välmåendet för äldre med biståndsbeslut kommunens 

totalkostnad? 

2. Hur kan man utföra en kvantitativ beräkning av dessa faktorers påverkan på kommunens 

totalkostnad för måltidsservice för äldre med biståndsbeslut?  

 

1.4 Avgränsningar 

Studien skall endast fokusera på samspelet mellan faktorer som påverkar äldres välmående och 

kommunens lönsamhet. Faktorernas påverkan kommer att undersökas och begränsas efter 

relevans. Undersökningen kommer endast att innefatta orsakerna till de ekonomiska effekterna 

det vill säga de orsaker som endast påverkar lönsamheten. Dessa faktorer kommer endast att 

kopplas till medicin- och vårdkostnader. Denna studie tar även upp kommunens behandling av 

mänskliga resurser (hemtjänstpersonalen) för att kunna koppla personalens beteende till äldres 

välmående. Andra faktorer kring mänskliga resurser som kan innebära kostnader för kommunen 

som exempelvis sjukskrivningar, kvalitet i utfört arbete och möjliga förluster på grund av 

omsättning av personal, kommer inte att beräknas då denna studie endast fokuserar på de äldres 

välmående.  
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2 Metod  

Detta avsnitt presenterar vilka metoder som har använts för att ta fram den information som 

behövts för att uppnå ett relevant resultat och slutsats. Det ska även presentera vilka som har varit 

inblandade och hjälpt till med att ta fram den viktiga informationen för studien.  

 

Denna studie var en fallstudie där situationen i Söderhamn kommun undersöktes och 

analyserades för att sedan nå en slutsats. Denna forskningsmetod valdes för att genomföra en 

djupgående undersökningen i studieområdet för att sedan kunna skapa en modell av kommunens 

verkliga konsekvenskostnader.  

 

En fallstudie är enligt Biggam (2015) en studie som handlar om ett specifikt område av något 

ämne. Biggam (2015) menar att forskare som gör fallstudier observerar karaktärer i något slags 

ämne i syfte att genomföra undersökningar på en djupare nivå. Fallstudie kan baseras på ett 

singelområde eller flera områden samtidigt. Biggam (2015) påstår även att fallstudierna är 

populära bland studenter på grund av att studenterna tycker det är lätt att endast fokusera på en 

organisation eller några delar av organisationen. Huvudmetoden för datainsamling i denna 

fallstudie är intervjuer eftersom undersökningen ska genomföras på en djupare nivå. 

 

Studien använde empirisk data kring kommunens ekonomiska situation som underlag. Enligt 

Biggam (2015) är kvalitativ och kvantitativ forskning de två huvudstrategierna i forskning. 

Kvantitativ forskning fokuserar på kvantiteter som exempelvis antal människor som rökte under 

en viss period på en viss plats i världen eller antal elever som klarade sina fallstudier i ett visst 

universitet. Siffrorna kan vara komplicerade och kan vara mer än endast samlad kvantitativ 

information, det kan innehålla komplicerade kalkyler. Generellt besvarar den kvantitativa 

forskningen hur mycket eller hur många frågor. Kvalitativ forskning är kopplad till djupgående 

undersökningar där det finns möjlighet för kvalitativa svar. Intervjuer är huvudmetoden i 

kvalitativ forskning då det ställs öppna frågor och det undersöks mer djupgående i ämnet. I denna 

typ av forskning ställs oftast varför och hur frågor (Biggam, 2015). 
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2.1 Intervjuer  

Enligt Biggam (2015) är intervjuer en metod som används i kvalitativ forskning då möjlighet till 

öppna frågor finns tillgängligt. Intervjuer kan förekomma i strukturerade och ostrukturerade 

former där de flesta forskarna är överens om att ostrukturerade intervjuer inte ger ett användbart 

resultat. Strukturerade intervjuer har däremot ett mer användbart resultat för att frågorna är 

förbestämda. Under en strukturerad intervju håller intervjuaren sig till manuset under hela 

intervjutiden. Intervjuerna kan även vara semistrukturerade då intervjun inleds med öppnar frågor 

för att sedan gå in på detaljer, vilket är det vanligaste sättet att inleda en intervju på (Biggam, 

2015).  

 

För att få insikt om projektet och få information om det ekonomiska läget före samt efter 

införandet av projektet intervjuades Söderhamns kommunchef Margareta Högberg den fjärde maj 

2016. Sedan intervjuades även dietisten Anders Rhodin den 13:e maj 2016 som var delaktig i det 

projekt som utfördes i Gävle i syfte att få input kring hur undernärdhet hos äldre kan medföra 

ökad hälsorisk.  Han angav även input om den risken kan uppskattas ekonomiskt och hur 

undernärdhet kan förebyggas.  

 

Undersökningen i denna studie skulle som tidigare nämnt ske på en djupare nivå vilket gjorde att 

intervjuerna var byggda på öppna- och tolkningsbara frågor. Öppna- och tolkningsbara frågor 

besvaras inte med ja eller nej, utan den intervjuade hade friheten att tillägga det den tyckte var 

viktigt och relevant för studien. För att minska risken för misstolkning av information spelades 

intervjuerna in. Uppdragsgivaren hjälpte till att arrangera intervjuerna och valde ut de personer 

som de ansåg hade mest kunskap inom studieområdet.  

 

Intervjuer gällande brukarnas synpunkter kring sin situation innan och efter det nya projektets 

start utfördes inte i denna studie. Deras synpunkter refereras istället till sammanställningen av 

tidigare utförda intervjuer av Inköp Gävleborg (2015). Detta gällde även intervjuer med 

hemtjänstpersonal.  
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2.2 Litteraturstudie 

Till denna studie hämtades litteratur från vetenskapliga artiklar och böcker. De sökord som 

använts är human resources, välmående, soft lean i organisationer, välmåendes effekt på 

finansiellt resultat, offentlig upphandling och public procurement. Syftet med denna 

teoriinsamling var att hitta teori som sedan skulle analyseras för att komma fram till samt att 

styrka slutsatsen.  

 

2.3 Sekundärkällor  

Denna studie använde sig även av rapporten som skrevs under det föregåendet projektet. 

Rapporten sammanfattade det tidigare projektet syfte, resultat och slutsats. Den analyserade även 

hur äldre påverkades av matsituationen, hur det kunde förbättras och vilka effekter det kunde ge. 

Det användes även ekonomiska rapporter och kalkyler från Söderhamns kommun. 

 

2.4 Verktyg 

Kalkyleringsverktyget ”Totalkostnad” användes för att ställa upp kostnaderna från före och efter 

projektets införande mot varandra. Kostnaderna delades upp i processer och hade en specificerad 

processkostnad som sedan slogs ut på önskat antal gånger som processen utfördes. Kalkyleringen 

utfördes med assistans av Lasse Brovall som var skaparen av verktyget.  

 

2.5 Metodreflektion 

Denna studie baserades främst på empiriskt data kring den ekonomiska situationen. Det 

empiriska materialet anses ha relativt hög reliabilitet då det är något som inte passerar några 

mellanhänder vilket minskar risken att informationen förvrängs på något sätt. Reliabilitet anger 

tillförlitligheten och säkerheten i insamlat data eller de svar som samlas vid intervjuer (Kylén 

2004). Det handlar om hur stabil och fri från slumpinflytande insamlad data är. Användningen av 

strukturerade metoder ökar reliabiliteten (Kylén 2004). Det finns en risk att kommunen kan ha 

räknat fel i sina beräkningar eller att de har bortsett från någon relevant faktor vilket sänker 

studiens reliabilitet. Studiens validitet avser värdet och giltighet hos insamlat data. Det handlar 

om att samla in rätt data som behövs för att uppfylla syftet med studien och att göra studiens 

resultat mer användbart (Kylén 2004). Risker som sänker validiteten är att denna studie är byggd 

på siffrorna från Gävle kommun för att kunna uppskatta medicin- och vårdkostnader för 
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undernärda och välnärda personer i Söderhamns kommun. De kostnaderna kan skilja sig från 

kommun till kommun och blir därför inte lika pålitliga. Det har sedan utförts beräkningar på detta 

då risken att det har genomförts felberäkningar i studien även tillkommer. 

 

Det har även utförts intervjuer med två personer. Fördelarna med denna metod är normalt att det 

är lätt att säkerställa att alla kommer till tals samt att det är lätt att följa upp att alla intervjuade 

personer har uttalat sig i alla frågor (Dalen, 2007). I denna studie har endast två personer 

intervjuats. Detta sänker studiens reliabilitet men det anses att de intervjuade sitter på poster där 

de bör ha en god insikt i studieområdet, vilket bidrar till ökad reliabilitet och även validitet då 

chansen att de har tillgång till den information som behövs ökar. Eftersom intervjuerna byggdes 

på öppna frågor innebar det att det inte gavs raka svar vilket även ökar risken till missförstånd av 

det den intervjuade säger som då innebär en minskad reliabilitet. Detta kan dock förebyggas till 

en viss del genom att spela in intervjuerna. En annan faktor som kan höja reliabiliteten är att alla 

intervjuer skedde enskilt med de intervjuade, vilket gör att de inte blir påverkade av någon annan 

närvarande person.    

 

2.6 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet handlar enligt Kristensen et al. (2001) om möjligheten att tillämpa 

studieresultatet i andra sammanhang. Möjligheten att generalisera studieresultatet är begränsad då 

studien omfattar endast 30 personer vilket utgör en lite del av populationen. Kristensen et al. 

(2001) påstår att det är möjligt att generalisera det resultat som erhållits i en kvalitativ forskning 

även om det handlar om mindre delar av en hel population. I denna fallstudie är det inte möjligt 

att generalisera livskvaliténs påverkan på det ekonomiska resultatet eftersom resultatet endast 

gäller för Söderhamns kommun och kan skilja sig i andra fall. Dock kan den praktiska metoden 

tillämpas i andra fall då tankesättet kan vara detsamma. Denna studie förmedlar endast ett 

tankesätt kring hur beräkning av konsekvenskostnader kan utföras och hur dessa kostnader 

påverkar det ekonomiska resultatet i syfte att komma så nära verklig totalkostnad som möjligt.      
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3 Teoretisk referensram 

Detta avsnitt innehåller insamlade teorier från olika vetenskapliga skrifter och litteratur för att 

skapa ett underlag för resultatet.  

 

3.1 Livskvalitet   

Inköp Gävleborg (2015) har använt sig av uttrycket livskvalitet i stället för välmående och påstår 

att små förändringar kan ha en stor påverkan på de äldres välmående. Trevlig måltidsmiljö, 

tillgänglig gemenskap, god mat av bra råvaror får de äldre att äta mer, vilket leder till ökad 

tillförd energi, mindre sjukdomar, mer rörlighet hos de äldre och att kunna vara aktiva fysiskt. I 

intervjun med Anders Rhodin nämner han hur dessa faktorer kan medföra reducerade medicinska 

kostnader genom att de äldre blir mer välnärda. 

 

Inköp Gävleborg (2015) menar att maten har en avgörande roll i livet. Det handlar inte endast om 

att äta utan även den sociala gemenskapen. För vissa människor är måltiden dagens höjdpunkt. 

De menar att sällskapet ibland kan betyda mer än själva måltiden och den kan skapa en 

upplevelse som inte glöms bort. För de äldre som får hem maten är det inte alltid lika lätt att 

skapa en trevlig miljö och det blir oftast inte dagens höjdpunkt (Inköp Gävleborg, 2015). 

 

Morley (2003) menar att äldres psykiska tillstånd vid måltiden är viktigt. Äldre ökar mängden av 

matintag när de har en positiv känsla vid måltiden medan depression, ångest och ilska har en 

negativ effekt (Morley, 2003). Att ha fler personer närvarande under måltiden kan ha en positiv 

effekt.  Exempel på detta skulle kunna vara att den som levererar maten till ensamstående äldre 

inte åker vidare direkt utan stannar under måltiden (Morley, 2003). Enligt Carrier et al. (2009) 

kan sociala och psykologiska aspekterna kring en måltid påverka äldres livskvalitet genom nöjet 

att äta. Aspekterna kring en måltid kan ge äldre en känsla av säkerhet, tillhörande, struktur och 

ordning till sin dag. Det kan också göra ett de får en känsla av självständighet och ökad kontroll 

över sin dag (Carrier et al, 2009). 
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3.2 Undernärdhet hos äldre 

Flera studier har visat att de äldre är undernärda för att de äter för lite av olika anledningar som 

bland annat bristande aptit på grund av ensamhet, depression, tugg och sväljsvårigheter, 

ekonomiska aspekter, icke tilltalande mat samt mediciner. Att de äldre äter mindre än vad de 

borde göra leder till undernäring som i sin tur leder till lidande för både den äldre, anhöriga och 

det medför även samhällskostnader. För att skapa en vinst av detta krävs en helhetssyn om både 

de äldres situation och de kommunala och regionala budgeternas uppdelning. (Inköp Gävleborg, 

2015) 

 

Enligt Morley (2003) leder viktminskning hos äldre på grund av undernäring till en försvagad 

fysik. En relativt liten viktminskning kan leda till symptom som benskörhet, nedsatt 

immunförsvar, infektioner, höftfrakturer, nedsatt funktionalitet och försämrad livskvalitet. Det är 

viktigt att personalen som behandlar äldre har kunskaper om kaloriintag för att kunna upptäcka i 

förväg om det finns risk för viktminskning (Morley, 2003). Guest et al. (2011) gjorde en studie 

där de jämförde undernärda och välnärda äldre för att få fram vilken effekt undernärdhet har på 

medicinska kostnader. Deras studie visade att en icke undernärd person kostar cirka 9 122 kr per 

sex månader i vårdkostnader medan en undernärd person kostar 21 321 kr, vilket ger en skillnad 

på 12 199 kr (Guest et al. 2011).  

 

3.3 MNA- Mini Nutritional Assesment 

MNA är enligt Vellas et al. (1999) ett test för att på ett snabbt sätt kunna avgöra äldres 

näringsstatus. Detta innefattar då främst äldre i kliniker, sjukhus och vårdhem. Testet består av 

enkla mätningar och frågor som totalt tar cirka tio minuter att utföra. Syftet med testet är att 

upptäcka om äldre är undernärda eller löper risk att bli det. Äldre som hamnar inom någon av 

dessa kategorier kan då behandlas i ett tidigt skede (Vellas et al. 1999).  

 

3.4 Mänskliga resurser  

Mänskliga resurser är enligt Rother (2010) resurser som finns tillgängliga för personalen i en 

organisation för att utföra sina dagliga arbetsuppgifter. Detta är en kritisk punkt för företagets 

utveckling och överlevnad eftersom de beräknas vara organisationens hjärta och måste därför 

behandlas på ett välplanerat och strategiskt sätt. I mänskliga resurser studeras ledarskap, 
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arbetsuppgifter, kompetens, personalutveckling etcetera. Human Resource Management kom 

först upp i början av 20 talet då forskarna började forska i att skapa företagsnytta genom 

strategisk ledning av arbetskraften (Rother, 2010). De flesta organisationer har en avdelning som 

kallas för HR, Human Resources, som innefattar hur företag arbetar och behandlar sina anställda. 

Avdelningens huvudfunktion är att maximera anställdas prestanda i syfte att uppnå företagets 

gemensamma mål (Rother, 2010).  

 

3.4.1 Mänskliga resursers påverkan på lönsamhet  

Enligt Young och Berman (1997) existerar det inget sätt att mäta den direkta länken mellan 

mänskliga resurser och lönsamhet. Young och Berman (1997) menar att mänskliga resurser 

påverkar lönsamhet, speciellt åtgärder som ökar personalens motivation. Enligt Ichniowski och 

Shaw (1999) ökar tillgängligheten och avkastningen med innovativ hantering av mänskliga 

resurser. Brummet et al. (1968) menar att det finns en trend mot att företag som investerar i 

mänskliga resurser genererar höga vinster medan företag som inte gör det kan sjunka i lönsamhet. 

Enligt Ichniowski och Shaw (1999) visar forskning att förvaltningen av mänskliga resurser ökar 

företagets produktivitet, sänker kostnader, minskar svinn och höjer lönsamhet. 

 

Eastman Kodak har en modell för att länka mänskliga resurser med lönsamhet. Detta bygger på 

att mänskliga resurser kan påverka ett företags lönsamhet på tre olika sätt (Young och Berman, 

1997). Mänskliga resurser påverkar organisationens kompetens genom att personalen och ledning 

behöver en positiv inställning samt motivation för att bygga upp den. Det andra är mänskliga 

resursers påverkan på de anställdas tillfredsställelse som i sin tur påverkar saker som 

sjukskrivningar, klagomål samt strejker. Det tredje sättet är hur mänskliga resurser påverkar 

kundernas tillfredsställelse.  Detta påverkas mycket av personalens tillfredsställelse då det gör att 

de är mer tillmötesgående. Det kan även vara saker som att de ger råd eller utbildning till sina 

kunder för att stärka relationen till nyckelkunder (Young och Berman, 1997). 

 

Ichniowski och Shaw (1999) nämner hur effektiviteten hos personal med hög utbildning och 

mycket färdigheter begränsas om de saknar motivation vilket då påverkar företagets lönsamhet. 

Motivationen kan höjas genom att uppmuntra och ge feedback till sin personal, vilket då ökar 

deras effektivitet. Emiliani (1998) menar att Organisationer inte behöver några filosofier för att 
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utvecklas. De måste ha förmågan att ändra sitt tänkande, vilket kräver en viss kultur av tillit, delat 

ansvar och att vara öppen för utmaningar utan att vara rädd för att misslyckas (Emiliani, 1998). 

 

Enligt Ichniowski och Shaw (1999) är hanteringen av mänskliga resurser något som fokuserar på 

att förbättra systemet som helhet. Problemet blir att många chefer värdesätter sin personliga 

prestation över företagets. Att konstant arbeta med mänskliga resurser kan förbättra 

produktiviteten och kvaliteten. Det finns dock ingen direkt koppling mellan mänskliga faktorer 

och finansiella resultat. De menar dock att företag som arbetar med mänskliga resurser kan skapa 

ett system som gör att de anställda presterar på en hög nivå och det minskar dessutom 

omsättningen på personalen. Detta ger sedan en ökad produktivitet och ett ökat finansiellt resultat 

(Ichniowski och Shaw, 1999). 

Enligt Brummet et al. (1968) är omsättning av personal en faktor som påverkar företaget som 

oftast påverkas av mänskliga faktorer. Det är allmänt känt att omsättning av personal medför 

kostnader för företaget men det saknas ett sätt att mäta storleken på dessa. Ett bra sätt att mäta 

skulle underlätta att avgöra lämpliga åtgärder och förutse framtida resultat. Enligt Brummet et al. 

(1968) är det möjligt att tillfälligt förbättra resultat genom att bränna ut mänskliga resurser som 

sedan leder till kostnader längre fram. Det är vanligt att chefer gör detta genom att pressa 

personalen för att de tänker kortsiktigt och inte ser till helheten. Detta beror i sin tur på att chefers 

prestation ofta mäts och belönas efter kortsiktiga resultat (Brummet et al. 1968). 

 

3.5 Hur kan mänskliga resursers påverkan mätas? 

Enligt Brummet et al. (1968) brukar många chefer prata om hur personalen är den värdefullaste 

tillgången ett företag har men att det inte finns någon direkt koppling till detta i ekonomiska 

rapporteringar. De påstår även att företagschefer gör investeringar och motiverar dessa med att de 

är för att stärka mänskliga resurser medan revisorer sedan endast registrerar det som kostnader.  

Brummet et al. (1968) menar att detta gör att många beslut gällande mänskliga resurser tas utan 

att ha något ekonomiskt underlag, vilket gör att åtgärder för att nå förbättring inom detta endast 

räknas som ekonomiska kostnader istället för investeringar. De säger även att revisorer inte 

försöker att koppla mänskliga resurser och finansiella resultat. Att kunna mäta mänskliga 

resursers påverkan ekonomiskt skulle göra det lättare att förutse framtida lönsamhet och lättare 

kunna fatta beslut säger Brummet et al, (1968). 
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Brummet et al. (1968) nämner att det verkar finnas en svårighet med att värdera individer som 

tillgångar eftersom de inte ägs av företaget och att det till viss del kan anses omoraliskt att tänka 

på det sättet. Kostnader för mänskliga resurser kan klassificeras som utgifter eller tillgångar. De 

bör ses som utgifter under den period som det förbättrar resultatet och om de förbättrar resultatet 

längre fram bör de behandlas som tillgångar (Brummet et al. 1968). 

 

Ett annat sätt skulle vara att mäta mänskliga resurser mot hela företagets lönsamhet. Detta skulle 

innefatta att ta med mänskliga resurser i skapandet av prognoser och för att avgöra företagets 

värde där mänskliga resurser skulle vara en del av det totala värdet beroende av hur mycket det 

tillför. (Brummet et al. 1968) 

 

3.6 Modellstrategi  

Enligt Brummet et al. (1968) bör mätningen av mänskliga resurser användas för att upptäcka och 

identifiera problem. De menar att för att hitta ett nytt sätt att mäta lönsamhet på som är kopplade 

till mänskliga resurser och fokusera på helheten krävs ett nytt och systematiskt tänkande baserat 

på vetskapen att mänskliga resurser är viktiga. Young och Berman (1997) påstår att företag bör 

utgå från lönsamhet vid hanteringen av mänskliga resurser och inte se mänskliga faktorer som 

motivation och tillfredsställelse som ett mål utan ett verktyg. Istället för att försöka mäta hur 

mänskliga faktorer på ett företag har påverkat lönsamheten bör det fokuseras på att skapa 

modeller för att utföra prognoser för framtiden byggt på mänskliga resurser som ett system 

istället för enstaka faktorer (Young och Berman, 1997). 

 

3.7 Offentlig upphandling 
 

Enligt Konkurrensverket (2016) påverkar offentliga upphandlingar samhällsekonomin. Detta 

genom att organisationer inom den offentliga sektorn inhandlar varor och tjänster där den 

offentliga upphandlingen avgör priset, kvalitén och prestandan (Konkurrensverket, 2016).  

Lundvall (2014) skriver att den offentliga sektorns huvudsyfte med att upphandla offentligt är att 

uppfylla sina behov inom alla enheter som tillhör kommunen som exempelvis infrastruktur, 

hälsa, utbildning etcetera.  
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3.7.1 Innovationsupphandling  

Enligt SOU (2010:56) är det en innovationsupphandling inom den offentliga sektorn när kraven i 

en upphandling svaras upp med en innovativ lösning.  För att detta ska vara möjligt måste 

upphandlingen utformas så att det är möjligt att skapa en innovativ lösning och att den typen av 

lösningar inte missgynnas. Det är viktigt att den upphandlande myndigheten tydligt beskriver sina 

behov och vilka typer av alternativa lösningar de kan tänka sig att pröva (SOU 2010:56). Enligt 

Lundvall (2014) går offentliga upphandlingar upp mot 600 miljarder kr per år i Sverige, därför 

kan det sparas enorma summor pengar genom att genomföra mer innovativa upphandlingar som 

kan investeras för att skapa samhällsnytta och tillväxt. Han menar att det inte handlar om nya 

pengar utan snarare hantera de befintliga resurser på ett effektivare sätt.  

 

Alla upphandlingar i den offentliga sektorn bör vara mer omfattande för att skapa så stor nytta 

som möjligt för samhället. Det saknas mer innovativa upphandlingar i Sverige av många 

anledningar där det bland annat är brist på kunskap kring vilka innovationer som kan upphandlas 

effektivt och även hanteringen av riskerna på ett bra sätt. En annan anledning är enligt Lundvall 

(2014)  att den offentliga sektorn saknar god kunskap om samhällets behov vilket gör de svårare 

att uppfylla. Lösningen enligt honom är att hantera riskerna på ett mer effektivt sätt och att börja 

upphandla rätt innovationer. Den offentliga sektorn skall även identifiera samhällsbehoven för att 

sedan uppfylla dem (Lundvall, 2014).  

 

3.7.2 LOU - Lag om offentlig upphandling 

Enligt SFS (2007:1091) bygger den svenska lagen om offentlig upphandling (LOU) på EU-

direktiv. Dessa regler existerar för att gynna konkurrenskraften och skapa en öppenhet kring 

upphandlingarna för att förhindra korruption och att företag väljs för något annat än 

affärsmässiga grunder (SFS, 2007:1091). Reglerna bygger på att alla leverantörer ska konkurrera 

på samma villkor i alla upphandlingar (Upphandlingsmyndigheten, 2016). Den 14:e april 2016 

tillkom kravet att den upphandlande myndigheten måste genomföra sina upphandlingar med 

elektroniska kommunikationsmedel. Detta gäller under alla moment i upphandlingsprocessen 

men inte efter att den slutförts. Detta gör de upphandlande myndigheter skyldiga att använda 

elektroniska kommunikationssätt som är tillgängliga för leverantören 

(Upphandlingsmyndigheten, 2016). 
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3.7.3 Upphandlingsprocessen 

Konkurrensverket (2016) påstår att anbuden i offentliga upphandlingar prövas i tre steg. I första 

steget sker enligt Konkurrensverket (2016) en kontroll av leverantören och undersöker om den 

har någon som helst koppling till ekonomisk brottslighet, bedrägeri eller är på väg mot konkurs. I 

det andra steget sker en undersökning om leverantören är lämplig och uppfylla de kraven som 

angetts i upphandlingsavtalet. I det sista steget utvärderas anbudet genom att undersöka om 

anbudet uppfyller kraven från förfrågningsunderlaget innan det får godkännas. 

(Konkurrensverket, 2016) 

 

Upphandlingsprocessen börjar enligt Upphandlingsmyndigheten (2016) med att den 

upphandlande myndigheten skapar och offentliggör sin upphandling. Leverantörerna har sedan en 

viss tid på sig att skriva sitt anbud där de beskriver hur de svarar upp mot uppgiften och de krav 

som upphandlaren ställt. Skulle en leverantör lämna in ett ofullständigt anbud kan de få tillstånd 

att komplettera men den upphandlande myndigheten är inte skyldig att tillåta detta. Efter att 

anbuden samlats in öppnas alla sedan på en öppningsdag av den upphandlande myndigheten där 

leverantörerna inte får närvara. Varje anbud prövas av upphandlaren där det undersökts hur 

leverantörerna bemöter uppgiften och kraven i upphandlingen. När upphandlaren prövat anbuden 

och valt det bästa anbudet meddelas alla deltagande leverantörer om beslutet och den 

upphandlande myndigheten börjar sedan utforma kontraktet som ska gälla mot leverantören. 

Efter att leverantören kontrollerat att villkoren i kontraktet stämmer med upphandlingen tecknas 

kontraktet och processen är då slutförd (Upphandlingsmyndigheten, 2016).   

 

3.7.4 Utvärdering av anbud   

Enligt Konkurrensverket (2016) ska det anbud som bäst svara mot de angivna kraven i 

upphandlingen väljas. Om det exempelvis fokuseras på anbud som är mest ekonomiskt, ska det 

framgå vilka kriterier som skall uppfyllas. Enligt Upphandlingsmyndigheten (2016) har den 

upphandlande myndigheten en skyldighet att välja det anbud som bäst svarar mot de kriterier som 

är nämnda i upphandlingen.  
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3.7.5 Beslutfattningsprocessen 

För att valet av leverantör ska genomföras på rätt sätt finns det enligt Upphandlingsmyndigheten 

(2016) fem viktiga principer som måste erhållas och detta inkluderar principerna om icke-

diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet samt ömsesidigt erkännande. Principen 

för icke-diskriminering innebär att företag inte ska välja bort leverantörer baserat på deras 

nationalitet. Anbudsgivare från andra nationer och orter ska behandlas lika som lokala 

leverantörer. Med principen för proportionalitet menas att de krav och villkor som står i 

upphandlingen ska vara rimliga i proportion till det som ska upphandlas. Öppenhetsprincipen 

bygger på att alla upphandlingar ska vara synliga och förutsägbara. Upphandlingen ska vara 

offentlig och ingen information får hemlighållas. Detta innefattar bland annat att upphandlingen 

ska vara klart och tydligt formulerad så att leverantören vet exakt vad som ska göras och vilka 

krav som upphandlingen innefattar. Den sista principen är ömsesidigt erkännande och innebär att 

intyg och certifikat som har utgivits av en medlemsstats myndighet ska gälla i övriga EU länder. 

Enligt Upphandlingsmyndigeten (2016) förutsätter en lyckad upphandling en kvalificerad och 

tydlig beställarorganisation, professionella upphandlare som arbetar nära beställare och avsätta 

resurser för projektstyrning samt avtalsuppföljning. Skulle en leverantör anse att de påverkats 

negativt på grund av att den upphandlande myndigheten har brutit mot LOU finns möjligheten att 

kräva skadestånd. Storleken på skadeståndet grundas då på vilken typ av fel som begåtts, vilka 

kostnader det inneburit för leverantören och hur det anses påverka leverantörens framtida 

möjligheter till vinst (Upphandlingsmyndigheten, 2016). 

 

Konkurrensverket (2016) trycker på att referenser måste används vid kvalitetsbedömning av 

leverantören. Risken med detta är att leverantörerna endast väljer de referenser som lämnar ett 

gott ord om dem. Denna risk kan minimeras genom att kräva leverantörerna på samtliga 

referenser som de har varit i kontakt med tidigare och den upphandlande myndigheten väljer ut 

referenser själv. Flera referenser ska användas då en ensam referens inte avgör hur anbudet 

behandlas (Konkurrensverket, 2016). 

 

Det finns andra underlag som kan användas vid utvärdering av leverantör som exempelvis 

registrerade erfarenheter, åsikter från leverantörens slutkunder samt interna 

kvalitetsregister(Konkurrensverket, 2016).  
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3.7.6 Fördelar och möjligheter med offentlig upphandling 

Enligt Upphandlingsmyndigheten (2016) var ett syfte med offentlig upphandling att gynna 

konkurrenskraften på marknaden. En ökad konkurrenskraft medför enligt Konkurrensverket 

(2016) en högre kvalitet, breddat utbud av varor och tjänster samtidigt som priserna pressas. 

Lundvall (2014) menar att en ökning av innovationsupphandling i den offentliga sektorn ger 

många fördelar för samhällsekonomin vilket de flesta offentliga pengarna går till. De direkta 

effekterna är bättre varor och tjänster, vilket ger de upphandlande myndigheterna mer för 

pengarna. Slutsatsen som Lundvall (2014) har dragit är att den offentliga upphandlingssektorn 

saknar resurser och kompetens, vilket bidrar till förminskad innovationskraft. En annan slutsats 

han har dragit är att innovationsupphandlingen måste prioriteras av politikerna och vara en 

central del av deras dagliga arbete.  

 

Guerzoni och Raiteri (2012) har skrivit i sin artikel att många empiriska studier visar att 

innovationsupphandlingar har goda effekter på marknaden. En studie i Norge, Schweiz och hela 

EU har visat att innovationsupphandlingar har en större effektivitet än att stödja forskning och 

utveckling (Guerzoni och Raiteri, 2012). De menar dock att det är svårt att bedöma hur stor del 

av upphandlingarna i Sverige som är innovativa eftersom många studier inom detta har 

misslyckats (Guerzoni och Raiteri, 2012).  

 

En studie av Aschhoff och Sofka (2009) som bestod av 800 leverantörer i Storbritannien visade 

att många företag ansåg att offentliga upphandlingar hade en god effekt på deras skapande av 

innovativa varor och tjänster. En annan studie av drygt 1000 tyska företag visade att 

innovationsupphandling hade god påverkan på speciellt små företag. 

 

Enligt Stenstoft och Freytag (2012) är det svårare att mäta vinsten av en offentlig upphandling 

jämfört med den privata sektorn då det inte endast kretsar kring vinsten för ett enskilt företag utan 

mer dess påverkan på samhällsekonomin. De menar även att offentliga upphandlingar skiljer sig 

mot privata genom att det strävas efter att ha så många leverantörer som möjligt för att gynna 

konkurrenskraften medan den privata sektorn söker ett litet antal för att minska risker. Ett ökat 

fokus på Supply chain management (SCM) i den offentliga sektorn skulle kunna leda till en 

förbättring av tjänster och hjälpa att minimera kostnader (Stenstoft och Freytag, 2012).  
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4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet för kartläggningen av matsituationen, beräkningar av 

tillhörande kostnader samt skapandet av en totalkostnadsmodell.  

 

4.1 Matdistributionen innan systembytet  

Innan kommunen genomförde bytet till Tempo för mattillverkningen gällande Norrala/Trönö 

området levererade kostenheten matlådorna en gång i veckan till brukarna från sitt stora kök. 

Detta innebar att de fick matlådorna för en hel vecka som förvarades i stängda lådor i kylar eller 

frysar för att behålla bra kvalité sade Högberg. Enligt Högberg hade omsorgsförvaltningen en 

rationell kontroll över matlådorna tills de anländer till brukarnas dörrar men vad som hände efter 

det hade omvårdnaden ingen som helst koll på. Hon menade att om brukarna valde att äta lite av 

varje matlåda och sedan lade tillbaka de i kylen till nästa måltidsdags kunde det bidra till 

försämrad matkvalitet. Dessutom fick brukarna endast ett besök per vecka av personalen gällande 

matleverans, vilket bland annat kunde leda till mer ensamtid för brukarna som i sin tur kunde leda 

till större depressionsrisk, sade Högberg.   

4.1.1 kommunens kostnadsberäkningar 

Med hjälp av kommunchefen Margareta Högberg kunde den årliga kostnaden för dessa 40 brukare 

som kommunen står för innan systembytet att sammanställas. Av kostnaderna var cirka 50 000 kr 

distributionskostnader i form av transport- och personalkostander. Denna kostnad var relativt låg 

eftersom maten distribuerades endast en gång i veckan vilket medförde mindre transporer och färre 

personal som behövdes. Kostnaden för själva matlådorna var cirka 340 000 kr som togs fram 

genom att multiplicera antalet matlådor med kostanden per matlåda. Andra kostnader för 

kommunen var bland annat medicin- och vårdkostnader vilka var svåra att ta fram eftersom 

kommunen själv inte hade några rapporter om dessa kostnader på grund av att projektet hade löpt 

under kort tid.  

 

4.2 Motivering till bytet 

Intervjun med Högberg visade att den föregående projektgruppen, Upphandlingsdriven 

Innovation för Regional Tillväxt, tog kontakt med kommunalrådet i Söderhamn angående 

projektet och vad det gick ut på. Kommunens del enligt Högberg var att genomföra en 

förkommersiell upphandling av äldres måltidstjänst. Det viktiga för Söderhamns kommun var om 
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detta på något sätt kunde bidra till landsbygdsutveckling och skapa tillväxt för lokala företag 

samt skapa mervärde för de 29 brukarna (personer som har fått biståndsbedömning för 

matleverans). Fokus med detta projekt var äldres måltidssituation, maten kopplat till 

omständigheter runt måltiden sade Högberg.  

 

4.3 Nya systemet  

Högberg berättade att kommunen hade ett informationsmöte i Tröne för de leverantörer som var 

intresserade av att ta hand om matförsörjningen och att det även fanns en utbildningsdag för dem. 

Hon berättade även att Söderhamns kommun använde sig av Vinnovas pengar för att kunna 

genomföra dessa utbildningsinsatser för de leverantörer som ville lägga anbud och hade även lite 

extra pengar kvar för olika aktiviteter hos den leverantören som skulle få anbudet. Kommunen 

fick två anbud vid upphandlingen och att genom en förkommersiell upphandling valdes Tempo i 

Vågbro, sade Högberg (se bilaga 1). 

 

4.3.1 Kommunens beräkningar 

I denna upphandling får Tempo 55 kr per portion. Brukarna fortsätter att betala 45 kr per portion 

eftersom det var det gamla priset innan systembytet och omvårdnaden står för mellanskillnaden 

som blir 10 kr per portion som betalas ut till Tempo, sade Högberg. Hon sade även att det finns 

många fasta kostnader i det stora köket som kommunen har gjort stora investeringar i som måste 

betas av. Det tillkommer driftkostnader som sedan slås ut på antalet brukare eftersom det ingår i 

måltidspriset menade Högberg. Hon menade att ju färre brukare i systemet desto dyrare blir priset 

per portion eftersom de fasta kostnaderna delas på färre antal. Detta medförde en ökad kostnad på 

2,53 kr per matlåda för egna produktionen efter bytet (se tabell 1). 

 

 

 Kommunens egna tillverkning innan nya systemet

Försäljningspris/matlåda Kostnad/matlåda för kommunen Resultat/matlåda

45 kr -45,13 kr -0,13 kr

Kommunens egna tillverkning efter nya systemet

Försäljningspris/matlåda Kostnad/matlåda för kommunen Resultat/matlåda

45 kr -47,66 kr -2,66 kr

Kommunens outsourcing till Tempo med nya systemet

Försäljningspris/matlåda Kostnad/matlåda för kommunen Resultat/matlåda

45 kr -55 kr -10 kr

Tabell 1. Kostnad för matlådor  
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I upphandlingen med Tempo ingick även en matleverans på tre gånger i veckan som utförs av 

hemtjänsten. Detta innebär att kommunen står för personal och transporter vilket ledde till 

utökade kostnader med 366 000 kr per år. Detta tillsammans med de ökade matkostnaderna gav 

en ökad kostnad på 637 185 kr enligt uppgifterna från Söderhamns kommun (se tabell 2).  

 

 

 

Det som också ingick i upphandlingen var att Tempo skulle hålla aktiviteter och sammankomster 

av olika slag. Detta har dock inte kunnat ske regelbundet då personal inte får köra de äldre fram 

och tillbaka då hemtjänstpersonalen inte har den behörigheten.    

 

Fördelarna med detta system enligt Högberg var att brukarna fick flera besök hem under veckan, 

vilket kunde leda till en positiv inställning hos dem och att matlådorna kunde behålla en bra 

kvalité tills de åts upp. Hon menade att dessa faktorer kunde leda till ökad aptit och 

förhoppningsvis mindre depression hos brukarna. Det behöver inte alls handla om maten utan att 

omständigheterna runt måltid också spelar en stor roll, sade Högberg.  

 

Kommunens kostnader innan nya systemet för projektområdet

Tillverkade matlådor av kommuen Kostnad/matlåda Summa

7500 45,13 kr 338 475 kr        

Leveranstid för projektområdet Kostnad personal/transport Summa/vecka Summa/år

4,5 timmar/vecka 210 kr/timme 945 kr 49 140 kr

Totalsumma/år för projektområdet

387 615,0 kr

Kommunens kostnader efter införandet av nya systemet för projektområdet

Tillverkade matlådor av Tempo Kostnad/matlåda Summa

7500 55 kr 412 500 kr        

Leveranstid för projektområdet Kostnad personal/transport Summa/vecka Summa/år

38 timmar/vecka 210 kr/timme 7 980 kr             414 960 kr        

Övriga kostnader beroende på kommunens ökade kostnader för sin egen produktion i övriga områden

Kostnad per matlåda med gamla systemet Kostnad per matlåda med nya systemet Summa/låda

45,13 kr 47,66 kr 2,53 kr

Antalet tillverkade lådor i övriga områden mellanskillnad per låda Summa

78000 2,53 kr 197 340 kr        

Totalsumma/år med nya systemet

1 024 800 kr

Skillnad i kostnader före/efter nya systemet

-637 185 kr

Tabell 2. Kommunens totalkostnader 
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4.4 Kommunens framtida planer 

Enligt Högberg håller kommunen på att förlänga avtalet med Tempo fram till årsskiftet. 

Hon sade även att intervjun med Tempos ägare Björn visade att han gärna ville fortsätta med 

detta projekt. En intervju med en av brukarna visade att han tyckte att Tempos mat var mycket 

godare än maten som levererades av kostenhetens gamla kök, sade Högberg. Enligt Högberg 

hade detta projekt blivit så populärt att antalet ansökningar om biståndsbeslut hade ökat.  

 

Enligt Högberg kan det komma upp fler idéer om ekonomin skulle gå ihop. Hon sade att det 

kunde ske interna diskussioner i kommunen för att undersöka om det finns något annat än maten 

som de kunde koppla ihop med måltidssituationen som bland annat handlar om socialt umgänge 

och skapa mervärde.  

 

I den framtida planen för brukarna ingår tre alternativ enligt Högberg: 

1. Avsluta detta projekt och gå tillbaka till det gamla systemet. 

2. Göra en ny upphandling som innefattar samma område med samma brukare. 

3. Utöka projektet genom att lägga till ytterligare ett område. 

 

Högberg sade att kommunen kunde beskriva sitt behov och ta in ett antal leverantörer. Om 

leverantörerna är intresserade kunde de få möjligheten att träffa kommunen en och en där de får 

möjligheten att komma fram med idéer angående hur de skulle kunna täcka våra behov och 

utifrån det göra ett förfrågningsunderlag som sedan går ut på en regelrätt upphandling. Slutligen 

sade Högberg att transportsituationen måste lösas om en ny upphandling skulle göras. 

 

4.5 Projektet i Gävle 

Som tidigare nämnt utfördes ett liknande projekt i Gävle där måltidsituationen på äldreboendet 

förändrades där maten började lagas direkt på äldreboendet för att de äldre skulle få möjligheten 

att påverka matsituationen genom att vara med och dela sina åsikter om matmenyn. Intervjun 

med Anders Rhodin visade att han var med och gav upphovet till idén gällande projektet i Gävle. 

Han sade att Anette Jonsäll kom till Gäve kommun år 2012 och frågade och vad det fanns för 

idéer för nya måltidslösningar där förslaget att laga maten direkt på avdelningarna kom upp. Hans 

roll i detta var att hjälpa till med planeringen av menyerna samt att räkna på näringsintaget och 

liknande beräkningar.  
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Intervjun visade att Gävle kommun hade en föreställning om att hemlagad mat var godare och 

trevligare. Enligt honom skulle detta förmodligen innebära att äldre skulle börja äta mer och få i 

sig mer näring och energi som egentligen var grundsyftet till projektet. Innan bytet lagades maten 

i Sodexos stora produktionskök som var placerad i Sätra. Efter tillverkning lades maten i 

matlådor som sedan kyldes ner för att levereras till äldreboendet. Maten värmdes då upp i ugnen i 

äldreboendet och gavs sedan till pensionärerna. Enligt dietisten blev maten tråkigare att äta 

eftersom den först kyldes ner och sedan värmdes upp igen innan den åts upp.  

 

Under projektets gång lagades maten på äldreboendets kök där de äldre kunde vara nära kockarna 

som lagade maten för att då kunna påverka vilken mat som skulle lagas sade Rhodin. Den 

planerade menyn diskuterades med pensionärerna för att de skulle ha möjlighet till att dela med 

sig av sina åsikter om menyn och vad de helst ville äta. Enligt Rhodin ändrades menyn efter 

pensionärernas önskemål i syftet att minska svinn så mycket som möjligt. 

 

Projektet höll på ett halvår och under den tiden vägdes maten som åts upp av de äldre. Det 

märktes att pensionärerna började äta mer av maten som lagades direkt på avdelningarna enligt 

Rhodin. En faktor som hade god effekt på näringsintaget var efterrätten sade Rhodin.  

 

4.6 Undernärdhet hos äldre 

Dietisten Anders Rhodin förklarade att det människan äter är väldigt viktigt då kroppen är 

uppbyggd av näringsämnen från maten. Om människan inte får i sig rätt mängd mat får den inga 

byggstenar, energi, vitaminer och mineraler som behövs till de olika kemiska processer som sker 

i kroppen. Det som sker när människan inte får i sig tillräckligt med näringsämnen är att kroppen 

börjar bryta ner sig själv. Effekten blir att människan får mindre muskelmassa som gör att den 

inte orkar röra på sig lika mycket som i sin tur leder till ökat vårdbehov menade Rhodin. Han 

menade även att människan får sämre immunförsvar som också innebär att de blir 

infektionskänslig. Infektioner skapar sjukdomar som också leder till ökat vårdbehov sade Rhodin. 

Han tillade att människan får svagare skelett, vilket till exempel kan leda till att äldre lättare 

bryter en lårbenshals om de ramlar. Han menade att hos människor som är svaga på grund av lite 

muskelmassa är risken till sjukdomar nästan dubbelt så stor. Människor får trycksår när de rör sig 
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för lite, sade Rhodin. Han sade även att dessa sår egentligen läks av byggstenar som kommer från 

maten, vilket också leder till ökat vårdbehov om det är brist på näringsintag. 

  

Rhodin påstod att undernäringen inte endast skapas av en lunch eller middag utan den kan även 

skapas av brist på frukost, mellanmål, efterrätter samt kvällsfika. Enligt honom är det 

rekommenderat att är äldre ska äta fem till sex måltider varje dag, frukost, lunch, middag och två 

till tre mellanmål. En lösning enligt honom kunde vara om någon kommer hem till pensionären 

som bor ensam och hjälper till med att laga maten, duka fram och skapa en trevlig måltidsmiljö 

vilket kan bidra till ökad aptit hos brukaren. Enligt Rhodin kan även mediciner påverka aptiten på 

olika sätt. Det kan vara allt från att personen blir torr i munnen till att smaksinnen blir sämre där 

den inte känner av smaken lika bra. Brukarna äter definitivt mindre om munnen och tänderna inte 

fungerar lika bra, sade Rhodin.  

 

Enligt Rhodin är undernäringen allmänt en stor riskfaktor till infektionskänslighet och ohälsa. 

När personen är riktigt undernärd kan den upplevas som glömsk och förvirrad. Detta för att 

hjärnans förmåga att memorera saker försämras vid brist på protein, menar Rhodin.  

 

Problemet är väldigt komplext, sade Rhodin. Om det skulle utföras en studie där det går att 

jämföra personer som får hemlagad mat, bra mellanmål och bra näringsintag med personer som 

inte får lika god mat och brist på näringsintag skulle det visa att vårdkostnaderna är högre för de 

personer som är undernärda än en de personer som är välnärda enlig honom. Det är en ganska 

lång process att följa detta på grund av att det är mycket annat som påverkar näringsintag runt 

omkring. Det kan vara allt från sinnesstämningar, personen känner sig ensam, deprimerade, brist 

på hjälp etcetera. 

 

Rhodin sade att något som går att titta på är hur mycket vårdtid och kostnader det är för personer 

som verkar vara undernärda utifrån ett screen-instrument för att sedan jämföra med de kostnader 

och vårdtid för de personer som är välnärda. Enligt honom kan undernäring leda till att personen 

behöver flyttas till äldreboendet, vilket leder till mer vårdkostnader därför är det viktigt att 

fokusera på att få brukarna att äta bra och bo hemma. I äldreomsorgen är det oftast 60 procent av 

äldre som löper risk för undernäring och tio procent av dem är undernärda på riktigt. Tio procent 

av 1000 kunder kostar mycket mer än vad de resterade 90 procenten gör, sade Rhodin. Enligt 
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honom kan en undernärd person kosta cirka dubbelt så mycket i medicinska kostnader jämfört 

med en välnärd person. 

 

Enligt Rhodin jobbar Gävle kommun nu på hur de ska upptäcka personer som håller på att bli 

undernärda då det gör det möjligt att agera i tidigt skede innan det bidrar till massa onödiga 

kostnader. Problemet är att vissa personer inte accepterar att få hjälp och tycker att de klarar sig 

på egen hand medan andra accepterar hjälpen och är tacksamma. Om vi behandlar undernäring i 

tidigt skede är det enklare att göra det till något positivt, sade Rhodin. 

 

4.7 Faktorer till undernäring 

Ett stort problem med äldre som bor hemma och köper sin egen mat kan enligt Rhodin vara att de 

är för snåla för att köpa tillräckligt med mat för att det kostar mycket eller att de känner sig 

ensamma under måltiden, vilket kan leda till att de äter mindre. Om de blir sjuka av undernäring 

kostar det otroligt mycket pengar för att vårdbehovet ökar otroligt mycket mer, sade Rhodin. 

Enligt honom kan det även vara så att de inte känner samma hunger längre. 

Rhodin sade att vissa slutar att äta för att de är ensamma. Vissa går inte ut längre för att de inte 

orkar ta sig ut och blir då deprimerade, sade han. Den komplexa delen i dilemmat enligt Rhodin 

är att det är svårt att hitta grundproblemet till varför äldre äter mindre. Undernäringen i sig kan 

skapa en dålig livskvalité, sade Rhodin. Han sade att människans drivkraft, aptit och hunger, 

leder i regel till att de äter mer än vad de behöver för att drivkraften till att söka maten är stor 

vilket ofta är tvärtom hos äldre.  

 

4.8 MNA-mätning (Mini Nutritional Assessment) 

Enligt Rhodin är MNA screening- ett bedömningsverktyg som kan användas för att identifiera 

äldre patienter som löper risk för undernäring. En MNA-mätning utförs för att mäta en persons 

näringsstatus för de tre senaste månaderna för att sedan avgöra huruvida personen är välnärd, 

undernärd eller löper risk att bli det. Enligt Rhodin undersöks det om personens födointag har 

minskat de senaste tre månaderna, om det har skett en ofrivillig viktnedgång de senaste tre 

månaderna, hur personens rörlighetsförmåga ser ut, om personen har upplevt stress eller haft akut 

sjukdom och om hur personens BMI värden ser ut. Svaren på dessa mätningar ger olika poäng 
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och när svaren sedan sammanställs går det att se totalpoängen där 14 är maxpoängen. Har 

personen 0-7 poäng är personen undernärd, 8-11 poäng betyder att personen löper risk för att bli 

undernärd och 12-14 innebär att personen är välnärd, säger Rhodin (se figur 1).  
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Figur 1 MNA-kort 
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Sedan projektet startade har kommunen mätt de äldres MNA-värden som används för att ge en 

indikation om undernärdhet. Enligt kommunens data har cirka 27 procent av brukarna visat ett 

förbättrat MNA-värde vilket kan tolkas som en positiv trend.  

 

I mätningen var 29 brukare inblandade. Av dessa 29 brukare har 9 stycken avlidit, slutat eller inte 

deltagit i den senaste mätningen. Av de resterande brukarna har 10 stycken inte visat någon 

märkbar skillnad i MNA-värde och endast två brukare har påverkats negativt av det nya systemet. 

Åtta brukare har visat ett positivt resultat där fem av dem sen tidigare löpte risk för undernäring (se 

tabell 3). 

 

  Tabell 3. MNA-mätningar 
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4.9 Äldres välmåendes påverkan på ekonomin 

Eftersom Söderhamns kommun inte hade några beräkningar gällande medicinska kostnader 

utfördes egna beräkningar. Dessa beräkningar baserades på Rhodins tidigare beräkningar för Gävle 

kommun och MNA-mätningarna för Söderhamns kommun före och efter bytet. När det gäller 

transportkostnader kommer resultatet i de egna beräkningarna att se annorlunda ut jämfört med 

beräkningar i Söderhamns kommun eftersom det beräknade antalet brukare som från början var 40 

stycken. Denna studie räknar på endast 29 brukare som behandlas i dagsläget då vissa slutade och 

andra inte ställde upp på MNA-mätningarna. 

 

4.9.1 Medicinska beräkningar  

MNA-mätningarna hos brukarna i Söderhamnkommun visade att fem av 29 brukare har uppnått ett 

förbättrat MNA-värde efter systembytet vilket var cirka 17 procent av brukarna. Det antogs att 

vårdkostnaderna i Söderhamn kommun var lika stora som vårdkostnaderna i Gävle kommun.  

 

Mätningarna av MNA-värdet visade en trend mot att brukarna är på väg mot välnärdhet vilket 

antagligen kommer att innebära minskade vårdkostnader för kommunen i framtiden. Enligt en 

studie av Guest et al. (2011) kostar undernärda personer dubbelt så mycket i vårdkostnader som 

välnärda personer. Denna studie använde Rhodin för att uppskatta de medicinska kostnaderna för 

välnärda och undernärda personer i Gävle kommun (se figur 2). 
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Detta innebär att ju fler personer som blir välnärda desto större sänkning av vårdkostnader blir det. 

Mätningstrenden visar att minst fem brukare är på väg mot välnärdhet vilket innebär att 

vårdkostnaderna för dessa personer kan minskas till hälften i framtiden. Detta innebär en 

kostnadsminskning på 52 000 kr av de totala vårdkostnaderna vilket utgör 19 % (se tabell 4). 

 

Figur 2. Studien från England - utdrag Rhodins överslag av Gävle kommun 
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4.9.2 Totalkostnadsmodellen 

För att få en helhetsbild utav de kostnader som det nya systemet innebär utfördes en 

totalkostnadsberäkning. Denna beräkning utfördes i ett kalkyleringsprogram med assistans av 

Lasse Browall som arbetar med kostnadsberäkningar för innovativa upphandlingar. Denna typ av 

kalkylering skapar en större helhetsbild genom att inte endast visa de direkta kostnaderna för det 

nya systemet utan även de indirekta konsekvenskostnaderna. Kostnaderna bryts ner i olika 

processer och tilldelas ett värde som i detta fall är processkostnaden per dag för en brukare (se figur 

3). För att enklare uppmärksamma små ändringar har transporterna av matlådorna uppdelats i två 

processer, matleverans per person och mathämtning (se figur 3). Matleverans per person är 

kostnaden för att leverera en matlåda till brukaren medan mathämtningen är kostnaden för att hämta 

matlådorna hos Tempo uppdelat per brukare (se bilaga 3). 

Kommunens medicinska kostnader i nuläget för projektets brukare

Antal välnärda personer årlig medicinsk kostnad per välnärd person Summa

24 15 562 kr 373 488 kr

Antal undernära/befinner sig i riskzon årlig medicinsk kostnad per undernärd person Summa

5 36 376 kr 181 880 kr

Totalsumma

555 368 kr

Kommunens möjliga utveckling av medicinska kostnader

Antal välnärda personer årlig medicinsk kostnad per välnärd person Summa

29 15 562 kr 451 298 kr

Antal undernära/befinner sig i riskzon årlig medicinsk kostnad per undernärd person Summa

0 36 376 kr 0

Totalsumma

451 298 kr

Möjlig reduction av framtida medicinska kostnader Summa

104 070 kr

Tabell 4 Vård- och medicin kostnader 
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4.9.2.1 Innan bytet 

Kommunens årliga kostnad för alla brukare har beräknats genom att multiplicera dagskostnaden 

per person med antalet gånger processen upprepas per år. Exempelvis kostnaden för matleveransen 

per person är 36 kr per dag och sker en gång i veckan vilket blir 52 leveranser per år för endast en 

brukare. För att få det årliga antalet leveranser per år multipliceras det med 29 stycken brukare 

vilket blir 1508. Sedan för att beräkna den årliga kostnaden återstår då att multiplicera 36 kr per 

dag med 1508 som då blir en årskostnad på 54 288 kr (se figur 4). 

Genom att föra in de medicinska beräkningarna som tidigare utförts blev den genomsnittliga 

kostnaden för vård och medicin upp till 100 kr per dag för en undernärd person (Medicin- 

vårdkostnader). Den årliga kostnaden för fem undernärda personer uppkom till 182 200kr. 

Kostnaden för en välnärd person uppskattades till 43 kr per dag, vilket ger en total årskostnad på 

376 680kr för 24 personer (Medicin- vårdkostnader välnärd) (se figur 4). 

Figur 3. Kommunens dagskostnad/person – Utdrag från totalkostnadsmodellen 



 

31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Totalkostnaden för Söderhamns kommun före bytet - utdrag från totalkostnadsmodellen 

Figur 5. Totalkostnaden för Söderhamns kommun efter bytet - utdrag från totalkostnadsmodellen 
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4.9.2.2 Efter bytet 

Som tidigare nämnt har kostnader för matlådorna och distributionen ökat på grund av att fasta 

kostnaderna har delats på färre antal matlådor efter att Tempo i Vågbro tog produktionen av 7500 

matlådor samt att leveranserna har ökat till tre gånger i veckan. Dock kan kommunen tjäna in 

pengar på att fler brukare blir välnärda i framtiden och även genom ökade skatteintäkter för att 

Tempo har anställt en person på heltid för att täcka kommunens efterfrågan. Skatteintäkterna för 

kommunen uppskattades till 272 kr per dag (se figur 5). Eftersom trenden från MNA- värden 

visade att undernärda äldre som går mot välnärdhet, beräknas som välnärda i framtiden. Detta 

leder till att vård- och medicin kostnader för dessa äldre blir 0 kr.  

4.9.2.3 Resultat 

Efter att ha ställt upp det gamla systemet i totalkostnadsmodellen skapas sedan det nya systemet 

som ett framtida scenario. Scenariot har samma värden i sina processer men kan ha ett annat antal 

gånger som de utförs. Om det tillkommer en process i scenariot läggs den även in i det gamla 

systemet men antal gånger processen utförs sätts där till noll. Skulle det istället falla bort en 

process sätts antal till noll i scenariot istället. Enligt totalkostnadsmodellen har den årliga 

kostnaden för kommunen ökat från 4 170 216 kr i det gamla systemet till 4 504 783 kr i scenariot 

vilket innebär en ökning på 334 567 kr som utgör 8 procent av de totala kostnaderna (se figur 6). 

 

  

Figur 2 Processkostnader 

Figur 6. Kostnadsökning – utdrag från totalkostnadsmodellen 
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5 Analys  

Enligt Margareta Högberg var huvudsyftet bakom testet av det nya projektet att förbättra 

matsituationen för äldre och att gynna mångfalden hos lokala företag. Det verkade inte som att 

kommunen lade fokus på några ekonomiska mål förutom att de inte ville att det skulle innebära 

dramatiska kostnadsökningar. Enligt Brummet et al. (1968) tas många beslut gällande mänskliga 

resurser utan att ha något ekonomiskt underlag, vilket gör att åtgärder för att nå förbättring inom 

detta endast räknas som ekonomiska kostnader istället för investeringar. Brummet et al. (1968) 

menar även att revisorer inte försöker att koppla mänskliga resurser och finansiella resultat. Det 

kan finnas många anledningar till varför den ekonomiska effekten inte har prioriterats. En 

anledning kan vara att det är svårt att göra en uppskattning av den totala ekonomiska effekten. 

Generellt menar Brummet et al. (1968) att det finns en trend mot att företag som investerar i 

mänskliga resurser genererar höga vinster medan företag som inte gör det kan få sänkt lönsamhet. 

 

5.1 Faktorer som påverkar äldres välmående och kommunens lönsamhet 

Emiliani (1998) menar att Organisationer inte behöver några filosofier för att utvecklas. De måste 

ha förmågan att ändra sitt tänkande, vilket kräver en viss kultur av tillit, delat ansvar och att vara 

öppen för utmaningar utan att vara rädd för att misslyckas (Emiliani, 1998). Detta kan vara 

viktigt gällande beslut om matsituationen i Söderhamn då det är väldigt svårt- och finns en ovana 

att mäta denna typ av faktorer ekonomiskt. Inköp Gävleborg (2015) nämner att det är för stort 

fokus på budgetering inom den offentliga sektorn och det är viktigt att ledningen har förmågan att 

ändra sitt tänkande kring budgetering som då ofta inte fokuserar på helheten utan enstaka 

avdelningar.    

 

Enligt Young och Berman (1997) finns det inget sätt att mäta den direkta länken mellan 

mänskliga resurser och lönsamhet. De sätt som detta mäts i dagsläget lägger inte fokus på att 

demonstrera hur det påverkar det ekonomiska resultatet (Young och Berman, 1997). Som 

resultatet visade har kommunen endast tagit hänsyn till direkta kostnader för det nya systemet 

såsom matkostnaden, personal och transport. Detta ger enligt resultatet inte en helt korrekt bild av 

hur det påverkar det ekonomiska resultatet då det finns indirekta konsekvenskostnader som bör 

inkluderas. Ichniowski och Shaw (1999) nämner också att det inte finns någon direkt koppling 

mellan mänskliga faktorer och finansiella resultat. Förutom svårigheten att mäta länken till det 
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ekonomiska resultatet kan moral vara en faktor som försvårar. Brummet et al. (1968) nämner att 

det verkar finnas en svårighet att värdera individer som tillgångar eftersom de inte ägs av 

företaget och att det till en viss del kan anses omoraliskt att tänka på det sättet. Detta kan delvis 

stämma in på detta projekt då äldres välmående kan ha en effekt på det ekonomiska resultatet. Att 

säga att det går att sänka kostnader genom att titta på de äldres näringsintag skulle kunna ses som 

något omoraliskt då de äldres hälsa borde vara helt i fokus enligt vissa. Hur äldres hälsa påverkar 

det ekonomiska resultatet kan dock ses som ett sätt att motivera åtgärder för förbättring av deras 

situation. En annan sak som kan göra en ekonomisk mätning svårare är enligt Ichniowski och 

Shaw (1999) att hanteringen av mänskliga resurser är något som fokuserar på att förbättra 

systemet som helhet och att många chefer värdesätter sin personliga prestation över företagets 

vilket då försvårar situationen. I Söderhamns fall har projektet medfört ökade kostnader för 

hemtjänsten i form av utökad antalet personal- och transporter. Det är dock möjligt att sjukvården 

kan sänka sina medicinska kostnader på sikt om den positiva trenden från MNA-mätningarna 

fortsätter och då gör att undernärda äldre blir välnärda i framtiden.  

5.1.1 Psykiska och fysiska välmåendet hos de äldre 

Det psykiska tillståndet är något som kan ha påverkats positivt i det nya systemet på grund av att 

maten levererades tre gånger i veckan istället för en gång i veckan då det innebär att de träffar 

människor oftare. Dessa besök kan bidra till att äldre känner minskad ensamhet och mår psykiskt 

bättre. Detta kan då leda till att de äldre äter mer och närmar sig välnärdhet som i sin tur leder till 

mindre medicin- och vårdkostnader som dietisten Rhodin nämnde under intervjun. Enligt Døhl et 

al. (2016) läggs det mer tid på att tid på att behandla äldres fysiska tillstånd än deras psykiska 

problem inom hemvården. Detta kan bero på att psykiska problem inte är lika viktiga men det 

skulle även kunna betyda att det psykiska tillståndet underskattas (Døhl et al, 2016).  

 

I Tempos upphandling ingick aktiviteter av olika slag för att äldre skulle komma ut och må bättre. 

Detta gick dock inte som planerat då hemtjänstpersonalen inte fick skjutsa de äldre till 

mötesplatserna där aktiviteterna skulle hållas. Detta har en negativ påverkan på både det psykiska 

och fysiska tillståndet då de äldre endast sitter hemma om dagarna vilket kan leda till depression 

och begränsad rörlighet. Enligt Rhodin behöver människor röra sig för att musklerna skall 

aktiviteras och minimera risken till muskelnedbrytning. Enligt Morley (2003) är äldres psykiska 

tillstånd vid måltiden viktigt under processen att återfå vikt. Har äldre en positiv känsla vid 
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måltiden ökar mängden de äter medan depression, ångest och ilska har en negativ effekt (Morley, 

2003). Detta påpekar även Carrier et al. (2009) som menar att sociala och psykologiska 

aspekterna kring en måltid påverka äldres livskvalitet genom nöjet att äta. Aspekterna kring en 

måltid kan ge äldre en känsla av säkerhet, tillhörande, struktur och ordning till sin dag. Det kan 

också ge en känsla av självständighet och ökad kontroll över sin dag (Carrier et al, 2009).  

 

En faktor som ytterligare kan påverka det psykiska välmåendet är om personalen som kommer 

med maten även stannar kvar hos brukaren under måltiden (Morley, 2003). Inköp Gävleborg 

nämnde i ett samtal med studiegruppen hur hemtjänstpersonalen tyckte att de hade brist på tid vid 

besöken hos de äldre och att de på grund av detta inte kunde utföra sitt arbete på bästa möjliga 

sätt. Förutom att detta påverkar de äldre på ett negativt sätt genom att personalen inte hinner kolla 

ordentligt om de mår bra när de kommer med maten kan tidsbristen även ha en negativ påverkan 

på personalens motivation då de upplever sitt arbete som ett stressmoment. Detta är något som 

undersökts i Gävle enligt Rhodin där de tittar på möjligheten att kunna göra förändringar på 

måltidssituationen. Rhodin menar att om någon kommer hem till pensionärerna som bor ensam 

och hjälper till med exempelvis matlagningen, duka fram och skapa en trevlig måltidsmiljö kan 

ha en positiv påverkan på äldres välmående då det bidra till att äldre får aptiten att äta mer. 

5.1.2 Hanteringen av mänskliga resurser 

En annan faktor som kan påverka äldres välmående är mänskliga resurser. Young och Berman 

(1997) visar en modell som länkar mänskliga resurser med lönsamhet, vilket då är byggt på att 

det påverkar på tre olika sätt. Det första sättet är att motivationen hos ledning och personal 

bygger kompetens inom företaget. Den minskade motivationen hos hemtjänstpersonalen skulle 

alltså enligt Young och Berman (1997) kunna minska deras inlärning och uppbyggnad av 

kompetens vilket då skulle kunna påverka effektiviteten och kvaliteten på deras utförda arbete, 

vilket då kan påverka de äldres hälsa. Ichniowski och Shaw (1999) nämner hur effektiviteten hos 

personal med hög utbildning och mycket färdigheter begränsas om de saknar motivation, vilket 

då påverkar företagets lönsamhet. Enligt Morley (2003) är det bland annat viktigt att personalen 

som behandlar äldre har kunskaper om kaloriintag för att på så sätt kunna upptäcka i förväg om 

det finns risk för viktminskning och slå larm, vilket då skulle kunna minska eventuella 

vårdkostnader. Det andra sättet som mänskliga resurser påverkar enligt modellen är 

tillfredsställelsen hos de anställda (Young och Berman, 1997). Detta är också något som skulle 
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kunna minska hos hemtjänstpersonalen då de på grund av tidsbristen kanske inte känner att de har 

förmågan att utföra ett bra arbete. Om tillfredställelsen höjs kan det enligt Young och Berman 

(1997) sänka antalet sjukskrivningar, klagomål och strejker som endast innebär ökade kostnader. 

I värsta fall kan personalens missnöje leda till uppsägningar. Enligt Brummet et al. (1968) är 

omsättningen av personal en faktor som påverkar företaget och är beroende av mänskliga 

faktorer. De menar att det är allmänt känt att omsättningen av personal medför kostnader för 

företaget men det saknar ett sätt för att mäta storleken. De säger även att det är möjligt att 

tillfälligt förbättra resultatet genom att bränna ut mänskliga resurser som sedan bidrar till ökade 

kostnader längre fram genom att cheferna pressar personalen att uppnå ett kortsiktigt resultat. Det 

tredje sättet är hur personalens tillfredställelse kan påverka kundens, som i detta fall är 

hemtjänstens brukare, tillfredställelse genom hur tillmötesgående de är. Är hemtjänstpersonalen 

tillmötesgående mot kunden som i det här fallet är de äldre kanske de känner en större vilja att 

berätta för personalen om sina problem vilket kan leda till att problem upptäcks i ett tidigare 

stadium och kan förebyggas vilket då innebär lägre vårdkostnader.   

 

Anledningen till att hemtjänstpersonalen har brist på tid skulle som tidigare nämnt enligt 

Ichniowski och Shaw (1999) kunna vara att ledningen inte ser till helheten utan fokuserar på del 

för del i systemet. Om tiden hemtjänsten har för varje person skulle utökas skulle det innebära 

ökade personalkostnader och det skulle bli en ökad total kostnad för hemtjänsten. Detta behöver 

dock inte per automatik innebära att kostnaderna för hela systemet ökar. Även om den totala 

kostnaden för hemtjänsten ökar skulle de medicinska kostnaderna kunna minska på grund av de 

positiva effekterna på de äldres psykiska- och fysiska välmående. Det finns då en möjlighet att 

den ökade kostnaden för hemtjänsten skulle kunna täckas upp av den minskade medicinska 

kostnaden.  

 

Young och Berman (1997) påstår att företag bör fokusera mer på att skapa modeller för att utföra 

prognoser för framtiden byggt på mänskliga resurser som ett system istället för enstaka faktorer. 

Detta istället för att försöka mäta hur mänskliga faktorer på ett företag har påverkar lönsamheten 

menar författarna.  
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5.2 Kvantitativa beräkningar 

Det beräknade resultatet i Söderhamns kommun visar att kostnaderna för kommunen har ökat 

med cirka 640 000 kr sedan projektets start (se bilaga 2). Kostnaderna enligt kommunen ökade 

från 3 520 000 kr till 4 140 000 kr vilket endast innefattar kostnader som mat, personal och 

transportkostnader. Kommunens beräkningar har inte tagit hänsyn till de pengar som har tjänats 

in i form av reducerade medicinkostnader samt skatteintäkter. Detta bidrar till att de finns ett ökat 

behov av en detaljerad undersökning som tar hänsyn till dessa faktorer för att få en bättre 

helhetsbild av konsekvenskostnader för det nya systemet. 

 

Tidigare nämndes hur äldres psykiska- och fysiska välmående påverkar medicin- och 

vårdkostnader. När det kommer till kvantitativa beräkningar av medicin- och vårdkostnader 

gäller det att följa upp MNA-mätningarna hos äldre och även se vilka faktorer som påverkar 

välmåendet mest positivt. Enligt Vellas et al. (1999) är MNA ett test för att snabbt kunna avgöra 

äldres näringsstatus i syftet att upptäcka om äldre är undernärda eller löper risk att bli det. Detta 

stämmer överens med vad Rhodin har påstått under sin intervju. Det kan genomföras djupare 

undersökningar i de faktorer som begränsar förbättringen av MNA-värden hos äldre. Exempelvis 

rörligheten hos brukarna är en faktor som kan leda till försämrat MNA-resultat. Att hitta åtgärder 

mot det problemet och andra faktorer som leder till ett minskat födointag kan leda till förbättrad 

livskvalité hos brukarna vilket då medför minskade medicin- och vårdkostnader.   

5.2.1  Undernärdhets ekonomipåverkan 

Eftersom projektet endast har löpt under en kort period saknar kommunen beräkningar på 

medicin- och vårdkostnader. Enligt utförda MNA-mätningar på de äldre sedan projektets början 

har det skett en tendens till förbättring av MNA-värden, vilket kan bidra till stora minskningar av 

vård- och medicinska kostnader för kommunen i framtiden.  Enligt Inköp Gävleborg har flera 

studier visat att äldres undernärdhet uppstår av exempelvis bristande aptit som i sin tur uppstår av 

ensamhet, depression, tugg och sväljsvårigheter, ekonomiska aspekter, icke tilltalande mat och 

mediciner med mera. Att äldre äter för lite är största anledningen till undernäring som i sin tur 

leder till lidande för både äldre och anhöriga och även stora vårdkostnader för kommunen menar 

Inköp Gävleborg. En lösning enligt dem är att skapa en helhetsbild av de äldres situation och om 

de kommunala och regionala budgeternas uppdelning.  
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Enligt Morley (2003) kan en liten viktändring ha påverkan på symptom som benskörhet, nedsatt 

immunförsvar, infektioner, höftfrakturer, nedsatt funktionalitet och försämrad livskvalitet. Detta 

var även något som Rhodin påpekade i intervjun där han menade att undernärdhet hos äldre kan 

leda till försvagat immunförsvar och brist på vitaminer, näringsämnen och mineraler, vilket 

innebär att de blir infektionskänsliga vilket kan ha stor påverkan på medicinska kostnader. 

 

Enligt Rhodins kan en undernärd person kosta cirka dubbelt så mycket i vårdkostnader som en 

välnärd person vilket antyder att det finns möjligheter att nå en stor kostnadsreduktion gällande 

medicinska kostnader. Rhodins påstående om att detta är byggt på en studie som gjordes i 

England (Guest et al. 2011). I den studien utfördes en kostnadsjämförelse mellan undernärda 

personer och välnärda personer för att kunna ta fram skillnaden i vårdkostnader i form av 

medicinska kostnader, operationskostnader etc. mellan dessa två fall. Studien visar att 

kostnaderna för personer som är undernärda är cirka 21 321 kr per halvår medan kostnaderna för 

välnärda personer låg på cirka 9 122 kr som är mindre än hälften av kostnaderna för de 

undernärda.  

 

Rhodins beräkning för Gävle kommun visar att vårdkostnader för en undernärd person är 18 188 

kr per halv år vilket då innebär en kostnad på 36 376 kr för ett helt år. Dessa kostnader är mycket 

större jämfört med kostnader för en välnärd person som enligt beräkningen är 7 781 kr per halvår 

som i sin tur innebär en kostnad på 15 562 kr för ett helt år. En enkel kalkyl visar att kostnader 

för välnärda personer utgör endast (15 562/36 376 = 0,427) cirka 43 procent av kostnaderna för 

undernärda personer.  

 

Genom att göra en liknande beräkning för Söderhamns kommun och använda medicinska 

kostnaden för en välnärd/undernärd person ihop med MNA-mätningar blir det möjligt att 

uppskatta framtida medicinska kostnader. Genom att kolla på MNA-mätningarna för 

projektområdet och se trender i personers MNA-värden kan en prognos skapas. Om personer som 

är klassade som undernärda/ befinner sig i riskzonen visar en uppåtgående trend i sina värden 

skulle det kunna uppskattas att de kommer vara välnärda efter en viss tid och då kan deras 

framtida medicinska kostnader jämföras med de nuvarande kostnaderna för att se den framtida 

kostnadseffekten. Eftersom Söderhamns kommun inte har utfört någon beräkning för att få fram 

medicinska kostnaden för en välnärd/undernärd person har denna studie använt sig av Gävle 



 

39 
 

kommuns beräkningar för detta och sedan applicerat detta för Söderhamns MNA-mätningar. 

Skulle Söderhamns kommun välja att utföra denna typ av beräkning i framtiden kan de göra en 

egen beräkning för medicinska kostnader per person vilket skulle göra utfallet mer pålitligt.  

   

5.2.2 Totalkostnadsmodellen 

Brummet et al. (1968) nämner ett sätt att mäta mänskliga resurser mot hela företagets lönsamhet. 

Detta skulle innefatta att ta med mänskliga resurser i skapande av prognoser och för att avgöra 

företagets värde där mänskliga resurser skulle vara en del av det totala värdet beroende av hur 

mycket de tillför(Brummet et al. (1968). 

 

Kommunen i Söderhamn står för fasta kostnader som delas ut på antalet matlådor som produceras 

i kommunens stora produktionskök vilket innebär att ju färre matlådor som produceras desto 

högre blir kostnaden per matlåda. Detta innebär att ju fler matlådor som Tempo tillverkar desto 

högre blir kostnaden per matlåda i kommunens produktion. Lösningen i det här fallet kan vara att 

Tempo tar över en så stor del av matproduktionen att kommunen inte behöver de stora lokalerna 

de använder sig av idag och kan då göra sig av med dessa och då minska de fasta kostnaderna.  

 

I detta projekt har det visat sig att kommunen i Söderhamn ville se hur köksbytet och den nya 

matdistributionen, skulle påverka måltidssituationen hos brukarna. Kommunen har inte har haft 

något klart ekonomiska mål bakom det nya systemet förutom att det inte skulle innebära en stor 

ökning i kostnader. Fokus har mestadels legat på att brukarna ska må bättre och öka sitt näringsintag 

för att på så sätt förbättra sina näringsvärden. Undersökningen av nulägesbeskrivningen av 

kommunens hemtjänstsituation visar ett tydligt ökande av kostnader för kommunen gällande 

personal och transporter. Rapporter om medicinska kostnader finns inte tillgängligt på grund av att 

det har gått för kort tid sen införandet av nya systemet och även på grund av områdets lilla storlek 

vilket gör att medicinska kostnader för just de individer som deltar måste undersökas. 
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För att se total ekonomisk påverkan av en åtgärd måste en helhetsbild, som innefattar alla aktörer, 

skapas enligt Lasse Browall. Han menar att alla processer med tillhörande aktiviteter måste 

identifieras och även antalet gånger processen upprepar sig för att kunna ta fram den slutliga 

kostnaden. För ett lönsamt beslut måste totalsumman av konsekvenskostnaderna vara mindre än 

det förväntade beslutsresultatet (se figur 7). 

  

 

 

Totalkostnadsmodellen synliggör alla processer med tillhörande aktiviteter, vilket göra det enklare 

att ta fram den verkliga konsekvenskostnaden av det nya projektet. Projektet har brutits ner till 

många olika processer vilket gör det lättare att hitta förbättringsmöjligheter i och med att det skapas 

en förbättrad helhetssyn. Modellen synliggör de processer som står för störst kostnader vilket gör 

det enklare att fatta mer relevanta beslut för ökad lönsamhet.  

 
 

5.4 Nuvarande avtal 
Enligt kommunens kostnadsberäkningar skulle det nya systemet innebära ökade kostnader på 

637 185 kr. Detta berodde på ökade kostnader för transport och den resterande egna produktionen 

av matlådor. Enligt våra beräkningar skulle de innebära ökade kostnaderna på 334 567 med det 

nya systemet. Detta innebär i sin tur en reducerad av kostnadsökning på 302 618 kr jämfört med 

kommunens beräkningar. Det nuvarande avtalet med Tempo anses vara ett test för att se om det 

kunde förbättra de äldres fysiska och psykiska välmående och kommunen hade inte något krav på 

att det skulle medföra en ekonomisk förbättring. Enligt avtalet skulle egentligen de äldre träffas 

regelbundet för gemensamma måltider där kommunen skulle stå för transporten. Detta blev dock 

inte av då hemtjänsten inte hade tillåtelse att skjutsa dem. Detta innebar i praktiken att 

Figur 7 Beslutstagande processen  
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kommunen bröt mot en punkt i avtalet, vilket kunde ha inneburit negativa konsekvenser. Anser 

en leverantör att de påverkats negativt på grund av att den upphandlande myndigheten har brutit 

mot LOU finns enligt Upphandlingsmyndigheten (2016) möjligheten att kräva skadestånd. 

Storleken på skadeståndet beror på vilken typ av avtalsbrott som begåtts, vilka kostnader det 

inneburit för leverantören och hur det anses påverka leverantörens framtida möjligheter till vinst 

(Upphandlingsmyndigheten, 2016). I detta fall påverkas inte Tempo negativt av detta då de 

fortfarande tillverkar och säljer lika många matlådor, men för att undvika problem med framtida 

avtal är det viktigt att i förhand säkerhetsställa att alla punkter i upphandlingen kan uppfyllas.   

 

5.5 Framtida avtal 
Även om kommunen inte hade utförliga kostnadskrav för det nya systemet i dagsläget då det 

befinner sig i en testperiod kan det vara viktigt i framtiden att kunna mäta den ekonomiska 

effekten så utförligt som möjligt. Detta eftersom kommunen har en budget att förhålla sig till och 

räknas det inte på de möjliga positiva effekterna av systemet blir totalkostnaden högre och ett 

avtal blir då svårare att motivera ekonomiskt. Genom att ta hänsyn till konsekvenskostnader kan 

kommunen lättare motivera innovativa lösningar som istället för att ha lägst direkt kostnad istället 

kan göra nytta för samhällsekonomin på längre sikt.  

 

Enligt Guerzoni och Raiteri (2012) visar många empiriska studier att innovationsupphandlingar 

ger en god effekt på marknaden. Detta menar även Aschhoff och Sofka (2009) som utförde en 

studie gällande företag i Storbritannien, vilket visade att många företag ansåg att offentliga 

upphandlingar hade en god effekt på deras skapande av innovativa varor och tjänster. Lundvall 

(2014) menar även att innovationshandlingar i den offentliga sektorn ger en positiv effekt på 

samhällsekonomin i form av bättre varor och tjänster. Den offentliga upphandlingssektorn saknar 

dock resurser och kompetens vilket bidrar till förminskad innovationskraft (Lundvall, 2014). 

Enligt Stenstoft och Freytag (2012) är det svårare att mäta vinsten av en offentlig upphandling 

jämfört med den privata sektorn då det inte bara kretsar kring vinsten för det enskilda företaget 

utan handlar mer om påverkan på samhällsekonomin.  

 

Skulle kommunen klara att mäta konsekvenskostnader runt matdistributionen är att det lättare att 

se vilken leverantör som erbjuder den mest lönsamma tjänsten. Värderar kommun kostnaderna 

högt i skapandet av sin offentliga upphandling och inte tar hänsyn till konsekvenskostnader i sin 
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bedömning kan de bli tvungna att till exempel välja den leverantör som tillverkar den billigaste 

matlådan eller har billigaste transporterna trots att det i slutändan kanske kostar mer om maten är 

dålig och de äldre äter mindre. Detta på grund av att de enligt Upphandlingsverket (2016) och 

Konkurrensverket (2016) har en skyldighet att välja det bästa anbudet utifrån de kriterier de utgår 

ifrån i den offentliga upphandlingen.  
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6 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka hur offentlig upphandling påverkade äldres välmående 

och kommunens totalkostnad. Den faktor som denna studie har identifierat är äldres psykiska- 

och fysiska välmående som påverkar medicin- och vårdkostnader. De äldres välmående påverkas 

av olika faktorer som exempelvis måltidssituationen, sällskapsmöjligheter, bemötandet från 

hemtjänstpersonalen etcetera. Hanteringen av mänskliga resurser är en annan faktor som påverkar 

hemtjänstpersonalen. Hemtjänstpersonalen upplever en brist på tid, vilket enligt teori innebär 

sänkt kvaliteten av deras arbete, minskar motivation och har även en negativ påverkan på deras 

tillfredställelse. Hanteringen av hemtjänstpersonalen påverkar då även det äldres välmående, 

vilken som tidigare nämnt har en effekt på medicin- och vårdkostnader. De medicinska 

kostnaderna kunde enligt beräkningar sänkas med ca 100 000 kr per år i framtiden på grund av att 

det finns en trend som visar att brukarna är på väg att bli välnärda med det nya systemet där fem 

brukare i nuläget är undernärda enligt MNA mätningar. Förutom de medicinska kostnaderna tog 

kommunen inte med beräknad ökning av skatteintäkter som tillkom när Tempo kunde anställa en 

till person på heltidstjänst. Skatteintäkterna uppskattades till 99 280 kr per år.  

 

Insamlad data från Söderhamns kommun visade på en förväntad ökning av de totala kostnaderna 

på ca 640 000 kr per år. Trots kostnadsreduceringen från medicinska kostnader och de ökade 

skatteintäkterna som kommunen inte räknade med, blir det enligt beräkning ändå en ökning av 

totala kostnader på ca 334 000 kr, vilket betyder att det nya systemet inte är lönsamt i nuläget. 

Det ska dock tillägas att brukarnas ökade välmående skulle kunna påverka ekonomiskt på flera 

sätt än bara genom att sänka medicinska kostnader som undersöktes i denna studie. Ett ökat 

välmående hos de äldre kan exempelvis även påverka sjukskrivningar hos hemtjänstpersonalen 

då det kan bli ett bättre bemötande mellan parterna om de äldre mår bättre.  

 

För att genomföra en kvantitativ beräkning av hur de äldres välmående påverkat lönsamheten 

användes en totalkostnadsmodell. Modellen användes för att försöka ta hänsyn till så många 

faktorer som möjligt och bryta ned de i olika processer. Detta gör att det lättare att se hur 

kostnaden för en process utvecklas på ett mer detaljerat sätt. Detta underlättar också att se hur en 

ny åtgärd kan höja eller sänka kostnader för olika processer och då kunna göra mer utförliga 

prognoser. För att få en fullständig kostnadsbild över bytet i Söderhamn krävs fler och mer 
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utförliga beräkningar som sedan kan läggas in i modellen, men vi anser att detta är ett steg på 

vägen i att skapa en kostnadsmodell som inte bara kan användas för att räkna på redan 

existerande kostnader utan även utföra framtida kostnadsprognoser.  

 

Eftersom Söderhamns kommun endast har outsourcat en liten del av deras matdistribution och att 

detta i nuläget endast är i en testperiod har de fortfarande kvar alla fasta kostnader som de hade 

tidigare. Skulle ett större område outsourcas kan det bidra till att kommunen behöver färre egna 

lokaler vilket kan sänka kostnaderna för den nya lösningen. I framtida avtal bör kommunen se 

över hur kostnader beräknas och sedan noggrant definiera detta i sina upphandlingar. Innovativa 

upphandlingar gynnar enligt teori samhällsekonomin och för att dessa typer av lösningar inte ska 

missgynnas måste sätten de påverkar samhällsekonomin beräknas. Är detta inte definierat i 

upphandlingen, kan denna typ av lösningar ses som mer kostsamma i utvärderingsfasen, då 

möjligheten till positiva effekter på samhällsekonomin i stort inte tas med. Detta kan då medföra 

att andra anbud måste väljas, då de ses som mer lönsamma och kommunen har en skyldighet att 

välja det bästa anbudet.   

 

Denna studie ger ett teoretiskt bidrag genom att ge en insikt om hur denna typ av åtgärder kan 

påverka indirekta kostnader för en kommun. Studien visar även ett exempel på hur de indirekta 

kostnaderna kan beräknas men detta gäller endast Söderhamns kommun då situationen i andra 

kommuner ser annorlunda ut.  

6.1 Fortsatt forskning 

Totalkostnadsberäkningen är en början i ett tänk mot en helhetsbild av de totala kostnaderna för 

det nya systemet där även de indirekta konsekvenskostnaderna tas i åtanke. För att få fram en 

riktigt trovärdig helhetsbild krävs fler och mer avancerade undersökningar och beräkningar för att 

kunna ta hänsyn till så många typer av kostnader som möjligt på ett detaljerat sätt i kalkyleringen. 

För att trenden mot välnärdhet hos brukarna ska vara mer pålitlig behöver det utföras MNA-

mätningar under en längre tid för att se om den håller över tid. En av de största anledningarna till 

att fortsätta med denna typ av totalkostnadskalkylering är att det kan användas till att utföra 

prognoser för tänkta åtgärder i framtiden som då kan bli enklare att motivera ekonomiskt när 

kostnaderna är enklare att se.  
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De äldres psykiska status kan ha en stor betydelse för näringsintaget vilket påverkar medicinska 

kostnader.  Här finns det behov av fortsatt forskning för att tydligare se sambandet mellan 

psykisk hälsa och näringsstatus och undersöka kring möjliga åtgärder för detta. Det kan finnas 

värde i att ha regelbundna intervjuer med äldre och hemtjänstpersonal för att ständigt stämma av 

deras status och vad de anser kan förbättras.   
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Bilagor 

Bilaga 1 Tempos anbud för matleveransen. 
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Bilaga 2 Sammansställningskostnader från Söderhamns kommun. 
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Bilaga 3 Personal- och transportskostnader från Söderhamns kommun. 

 

 


