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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är undersöka hur skolmåltiderna är organiserade i ett urval av Stockholms stads 
gymnasieskolor och att undersöka relationen mellan skolmåltider och olika parametrar som visar på varje skolas 
symboliska kapital och utbildningskapital. Genom att titta på statistik från varje skola rörande 
slutbetygsgenomsnitt, andel elever med utländsk bakgrund och kön vill jag undersöka om det går att se en 
relation mellan hur skolorna organiserar måltiderna och vilka elever som går på skolan.  
  I min undersökning har jag systematiskt gått igenom varje skolas hemsida och försökt identifiera hur 
skolmåltiderna på respektive skola är organiserade. För att öka validiteten i undersökningen har jag också 
genomfört en enkätundersökning via mail som ställts till skolornas rektorer.     
   För att kunna analysera och förstå mitt resultat och sätta det i relation till det jag i övrigt vet om skolorna i 
mitt urval, har jag använt mig av Bourdieus teoretiska verktyg som en tankehjälp, både i metodologiskt och 
analytiskt avseende. Med utgångspunkt i Bourdieus teorier om symboliskt kapital, kulturellt kapital och 
utbildningskapital kan jag förstå och analysera skolmåltidernas organisation och inriktning som en del av 
skolornas symboliska tillgångar i konkurrensen med andra skolor.  
   Första delen av undersökningen visar att det finns fyra olika organisationsmodeller för skolornas måltider; 
tillagningskök och matsal, uppvärmningskök och matsal, skolmåltid på restaurang samt skolmåltidskort.  
   I den andra delen har jag undersökt relationen mellan vilken slags organisation för skolmåltiderna som 
används och de symboliska tillgångar som finns på skolan. Jag kan konstatera utifrån resultatet att det är svårt 
att finna en korrelation mellan symboliska tillgångar och de olika kategorierna. Men trots att det inte går att se 
alla skolors symboliska tillgångar lika tydligt så finns det dock några väldigt talande exempel. På många sätt kan 
dessa exempel ses som motpoler till varandra utifrån Mikael Palmes begrepp ”målrationella” och 
”bildningsorienterade” skolor.  
 

Nyckelord: skolmåltider, Bourdieu, utländsk bakgrund, kön, elevprestationer, kulturellt kapital, symboliskt kapital, 
utbildningskapital. 
 

Abstract 

The purpose of this study is to examine how school meals are organized in a selection of Stockholm's 
secondary schools and to examine the relationship between school meals and the different parameters that 
indicate each school's symbolic capital and educational capital. By looking at the statistics from each school on 
the basis of the final grade average, percentage of pupils with foreign background and gender, I examine 
whether it is possible to see a relationship between how schools organize meals and which pupils attend the 
school. 
  In my study, I systematically went through each school's website and tried to identify how school meals at 
each school are organized. To increase the validity of the study, I have also conducted a questionnaire survey 
by mail addressed to school principals. 
   In order to analyse and understand my results and put them in relation to my current knowledge about the 
schools in my sample, I am using Bourdieu's theoretical tools that a given aid, both in methodological and 
analytical purpose. Based on Bourdieu's theories of symbolic capital, cultural capital and educational capital, I 
can understand and analyse school meals are organized and focused as part of schools' symbolic assets in 
competition with other schools. 
   The first part of the study shows that there are four different organizational models for school meals, fully 
equipped kitchen and canteen, heating kitchen and canteen, school meals in restaurants and school meal card.   
   In the second part, I have examined the relationship between the type of organization for school meals used 
and the symbolic resources available at the school. I can conclude from the results that it is difficult to find 
a correlation between the symbolic resources and the different categories. But even though it is not possible to 
see all the schools' symbolic assets equally clear, there are still some very telling examples. In many ways, these 
examples can be seen as polar opposites to each other based on Mikael Palme’s concepts ”goal rational” and 
”education oriented” schools.  
 
Keywords: school meals, Bourdieu, foreign origin, gender, student performance, cultural capital, symbolic capital, educational capital. 
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1. INLEDNING 
Vi står på led, lite andfådda efter att ha sprungit ned för de hårda stentrapporna omgärdade av 

tegelväggar. Det är ett slags ritual. Brickor, bestick och ett glas mjölk. Vi står där i kön med 

klassen som omfattar såväl Irma, flykting från det forna Jugoslavien som bor vid höghusen vid 

sjukhusområdet som Sofia från det fina villaområdet i närheten. Mattanterna tar av locken från 

kantinerna och doften från blodpuddingen och potatisbullarna slår emot oss. Några låter sin 

avsky för maträtten höras, andra slickar sig om munnen. Jag äter blodpudding hemma och gillar 

det. Ibland är det mat jag inte gillar, då grimaserar jag också. Lunchen väntar och vi ska sitta och 

prata om fotbollsträning, senaste avsnittet av Rederiet och provet i engelska dagen därpå.  

   Funktionen som matsalen fyllde när jag gick i skolan är på väg bort eller håller i alla fall på att 

luckras upp. Det beror bland annat på att dagens Irma och Sofia inte går i samma klass längre. 

Idag blir skolmiljöerna allt mer homogena och man har klasskamrater vars bakgrund liknar ens 

egen1.  

   Idag kan skolans organisation kring skolmåltiderna se väldigt olika ut. En skolmåltid kan bestå 

av allt ifrån en vegetarisk buffé med närproducerade och KRAV-märkta råvaror i en mysig 

skolmatsal till en 45 kronors-lunch på 7-Eleven. I ett läge där gymnasieskolan har blivit en 

marknad på vilken eleverna är kunder och skolorna tjänsteproducenter så är maten kanske inte 

den viktigaste parametern i konkurrensen om eleverna, men den har betydelse. Det här 

examensarbetet ska försöka undersöka om konkurrensen och den sociala differentieringen i 

skolan även syns i relation till hur skolmåltider organiseras.  

 

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

I och med de förändringar som gymnasieskolan gick igenom under 1990-talet kom 

förutsättningarna för skolan som organisation att förändras. Detta innebär att skolans olika 

institutioner har fått förändrade förutsättningar. Ett exempel på detta är det sätt som både 

kommunala och fristående skolor organiserar sina skolmåltider på. Min undersökning vill klargöra 

vilka olika former av skolmåltider det finns, i ett urval av Stockholms stads gymnasieskolor. 

   Dessa förändrade organisationsformer för skolmåltiderna är en effekt av marknadiseringen av 

skolan och får således konsekvenser i form av att skolmåltiderna blir ett mervärde på den 

marknad där eleverna numera betraktas som ”kunder”. För att sätta resultatet av min 

undersökning i ett större sammanhang som handlar om utbildningskapital och elevers strategier 

på utbildningsmarknaden har jag valt att sätta varje skolas betygsgenomsnitt, andel elever med 

                                                
1 Mikael Palme skriver i sin avhandling Det kulturella kapitalet (2008), som jag redogör för närmar nedan, om att skolpengen sannolikt bidrar till att 
skapa mer homogena skolmiljöer än dem närhetsprincipen frambringade, som var beroende av de närliggande bostadsområdenas karaktär. Palme, 
Mikael (2008), s. 217 



 

 

5 

utländsk bakgrund2 och könsfördelning i relation till vilket sätt skolmåltiderna är organiserade på. 

Ovanstående kategorier, betygsgenomsnitt, andel elever med utländsk bakgrund och kön, har jag 

valt att titta på för att det är denna statistik som går att få fram om skolorna. Som jag ska beskriva 

närmre under 1.3 Tidigare forskning, så kan denna statistik ge en bild av hur en skola uppfattas och 

tillskrivs värde av såväl elever som lärare. Alltså, ett slags uttryck för vilka symboliska tillgångar 

som skolan besitter. Genom att titta på denna statistik vill jag undersöka om man kan se om 

skolornas symboliska tillgångar avgör på vilket sätt maten prioriteras i skolorganisationen. Det vill 

säga en slags indikation på om det finns ett samband mellan dessa aspekter av skolans 

sammansättning och vad eleverna har med sig för olika typer av tillgångar.  

   Mitt syfte är således att undersöka hur skolmåltiderna är organiserade i ett urval av Stockholms 

stads gymnasieskolor och att undersöka relationen mellan skolmåltider och olika faktorer som 

kan fungera som tillgångar i konkurrensen om eleverna och som visar på varje skolas symboliska 

tillgångar.   

 

Mina frågeställningar är:  

• Hur organiseras skolmåltider bland gymnasieskolor i Stockholms stad? 

• Hur ser relationen ut mellan hur skolornas måltider organiseras och andra faktorer som 

kan fungera som tillgångar i konkurrensen om eleverna, till exempel elevprestationer, kön, 

elever med utländsk bakgrund?  

 
1.2 Bakgrund 

För att sätta min undersökning av skolmåltiderna på gymnasiet i ett större sammanhang och för 

att se i vilken del av detta forskningsfält min undersökning passar in, krävs det en kort 

redogörelse för på vilket sätt organiserandet av skolan, och då i synnerhet gymnasieskolan, har 

förändrats de senaste 20 åren. Att sättet att organisera skolmåltider på har förändrats beror på att 

det under 1990-talet genomfördes ett antal reformer som i grunden förändrade vårt 

utbildningssystem; att känna till denna utveckling är nödvändig för att förstå vad som händer 

med och vilken roll skolmåltiderna har idag. 

   För att få denna förståelse har jag läst Skolan under 1990-talet – sociala förutsättningar och 

utbildningsstrategier som är en del av SOU 2000:39 Välfärd och skola3, resultatet av ett 

utredningsuppdrag givet under den socialdemokratiska regeringen 1998-2002. Uppdraget bestod i 

att utifrån ett utbildningssociologiskt perspektiv redovisa utvecklingstendenser inom skolsektorn i 

Sverige under 1990-talet. Rapporten är skriven inom ramen för Kommittén Välfärdsbokslut som 

                                                
2 Till elever med utländsk bakgrund räknas elever som är utlandsfödda eller har föräldrar som är utlandsfödda.  
3 Broady, Donald m. fl. (2000). ”Skolan under 1990-talet. Sociala förutsättningar och utbildningsstrategier”, I SOU 2000:39, Välfärd och skola. 
Antologi från Kommittén Välfärdsbokslut, Stockholm: Fritzes offentliga publikationer 
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bestod av en rad forskare under ledning av Joakim Palme, professor i statskunskap vid Uppsala 

universitet.  Författarna (Donald Broady, Mats B. Andersson, Mikael Börjesson, Jonas 

Gustafsson, Elisabeth Hultqvist och Mikael Palme) redogör kortfattat för vilka förändringar som 

genomförts i utbildningssystemet och vad detta har haft för konsekvenser för ”de tillbakasatta” 

och för ”eliterna” samt belyser hur profileringen har sett ut, och skillnader i elevers 

utbildningsstrategier i gymnasieskolan under 1990-talet.  

   För det andra har jag använt mig av Nihad Bunars avhandling När marknaden kom till förorten – 

valfrihet, konkurrens och symboliskt kapital i mångkulturella områdens skolor4 (2009) som i sina två 

inledande kapitel ger en bild av forskningen om valfrihetens positiva eller negativa konsekvenser. 

Förändringarna som genomförs i Sverige under 1990-talet är, menar Bunar, starkt influerade av 

idéerna om New Public Management, som pläderar för mer valfrihet, konkurrens, privatisering 

och decentralisering som ett sätt att effektivisera utbildningsväsendet.5  

 

Gymnasieskolans förändrade organisation 

Under åren kring 1990 kom det till stånd en rad utbildningspolitiska förändringar av skolväsendet 

som kan sammanfattas med nyckelorden ”mål- och resultatstyrning, kommunalisering, 

decentralisering, privatisering, marknadsanpassning och friare resursanvändning”6.  

   För det första decentraliserades beslutsfattandet rörande skolan i och med regeringens 

proposition 1988/89:4 Om skolans utveckling och styrning. Det centrala var införandet av mål- och 

resultatstyrning. Den övergripande tanken var att staten enbart skulle formulera de övergripande 

målen, medan de enskilda skolorna självständigt skulle bestämma metoderna för att uppnå dessa. 

   För det andra kommunaliserades skolan. Detta innebar att kommunerna tog över det 

ekonomiska ansvaret för skolan från staten. I propositionerna 1989/90:41 Om kommunalt 

huvudmannaskap för lärare, skolledare, biträdande skolledare och syofunktionärer och 1990/91:18 Om 

ansvaret för skolan gav kommunerna större frihet i organiserandet av skolan men ålade dem också 

det ekonomiska ansvaret för skolans personal. 

   För det tredje medförde mål- och resultatstyrning och ”konkurrensutsättning” en 

marknadsanpassning av skolan. 1991 lade den nytillträdda borgerliga regeringen fram 

propositionen 1991/92:95 om valfrihet och fristående skolor. I den fastslogs elevers rätt att själv välja 

skola samt att välja mellan kommunala och fristående skolor. 1992 fattades beslut om skolpeng 

genom regeringens proposition 1992/93:230 Valfrihet i skolan, vilket innebar att 85 procent av 

kommunens genomsnittliga kostnad skulle följa elevens eget val av skola. För kommunerna 

                                                
4 Bunar, Nihad (2009). När marknaden kom till förorten: valfrihet, konkurrens och symboliskt kapital i mångkulturella områdens skolor. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur 
5 Ibid. s. 11 
6 Broady, Donald m fl (2000), s. 6 



 

 

7 

innebar valfrihetsreformerna att man i så stor utsträckning som möjligt skulle tillgodose elevers 

och föräldrars önskemål om skolplacering. Den begränsning som fanns var den så kallade 

närhetsprincipen, som innebar att man först måste ta in barn som bor i skolans 

upptagningsområde, samt att valfriheten inte fick innebära organisatoriska och ekonomiska 

svårigheter för kommunen.7 Dock finns inte närhetsprincipen kvar i Stockholms stad, då den 

slopades år 2000, efter beslut i utbildningsnämnden.  

   Denna utveckling var inte unik för Sverige utan skedde ungefär samtidigt i andra delar av 

västvärlden8. Här kan man urskilja tre gemensamma teman i genomförda reformer: ”spridning av 

finansiella resurser och styrningsresurser (decentralisering), föräldrarnas rätt att välja skola 

(valfrihet) och mångfald bland de erbjudna tjänsternas producenter, oavsett om det handlar om 

privat eller offentlig sektor (konkurrens)”9.  

 

Skolmåltidens historia 

Jag kommer också att försöka ge en bakgrund till vilken roll skolmåltiderna har spelat i skolan 

genom historien och hur den politiska diskussionen kring införandet av skolmåltider har sett ut 

över tid. Eva Gullberg, verksam forskare vid tema Barn, Linköpings universitet har skrivit en 

avhandling som heter Det välnärda barnet – Föreställningar och politik i skolmåltidens historia10 (2004). 

Syftet är att undersöka skolmåltidens politiska och sociala historia och att förklara hur och varför 

det inrättades offentligt finansierade skolmåltider för alla barn i Sverige och vilka politiska 

diskussioner som låg bakom införandet.  

   Skolmåltider har funnits i någon form från och med 1800-talets början, och det finns 

dokumenterat hur det då förekom reguljär utspisning av skolbarn i svenska städer. Att ge barnen 

skolmat var ett sätt att få dem att komma till skolan, och familjerna använde skolan för 

försörjning av barnen. Under 1930-talet började skolmåltiderna långsamt förändras i sin karaktär 

och gick från att ha varit en riktad bespisning av behövande barn till att bli en generell 

skolmåltid.11 Från budgetåret 1937/38 började staten för första gången ge villkorade bidrag till 

bespisningsverksamheten. Bespisningen skulle finnas för dem med särskilda behov och hänsyn 

skulle också tas till den kommunala ekonomin.12 Detta lade grundstenen till de fria skolmåltiderna 

som skulle komma att bli en beståndsdel i paketet med de första generella välfärdsreformerna där 

grunden till arbetslöshetsersättning, barnbidrag och fria skolmåltider lades. De politiska konflikter 

som föregick beslutet handlade om huruvida skolmåltiderna skulle vara generella eller 

                                                
7 Bunar, Nihad (2009), s. 78-79 
8 Ibid. s. 11-12 
9 Ibid. s. 12 
10 Gullberg, Eva (2004). Det välnärda barnet – Föreställningar och politik i skolmåltidens historia. Stockholm: Carlsson Bokförlag 
11 Ibid. s. 126 
12 Halling, Berit, Nordlund, Gerhard & Jacobson, Tommy (1990). Skollunchen: igår, idag, imorgon. Stockholm: LRF, s. 13 
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behovsprövade, gratis eller avgiftsbelagda och om ifall alla distrikt i städer och på landsbygden 

skulle komma i fråga för stadsbidrag.13  

   Krigs- och krisåren under 30- och 40-talet, med alla de socialpolitiska problem som följde, 

öppnade för en bredare acceptans och större politisk enighet om just en allmän bespisning. 1946 

röstade riksdagen igenom en proposition om generella skolmåltider (som kommunerna hade 

ansvaret för men inte var tvungna att tillhandahålla), som innebar en successiv övergång till 

generella skolmåltider i alla Sveriges skolor. I propositionen framhölls som ett viktigt skäl till en 

fortsatt utbyggnad av skolbespisningen att skolans uppgift inte längre enbart var att förmedla 

kunskaper utan att skolan också hade ett ansvar för elevernas allsidiga utveckling, såväl mentalt 

som kroppsligt. I enlighet med detta föreslogs det i propositionen att ordet skolmåltider skulle 

användas istället för bespisning. 14 

   Efter 20 år och ett antal revideringar av skolmåltidernas statsbidrag upphörde dessa till sist att 

gälla: från den 1 januari 1967 var verksamheten helt kommunaliserad. Staten behöll ett inflytande 

genom de normer och rekommendationer för skolmåltiderna som fortfarande gäller, framförallt 

rörande lokaler och näringsstandard.15  

   För att få en bild av skolmåltidens historia efter utbyggnadsåren från 1960-talet, har jag använt 

mig av en bok utgiven av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) som heter Skollunchen – igår, idag, i 

morgon16 (1990). Boken är skriven av Berit Halling, fil. kand. och högskoleadjunkt och Gerhard 

Nordlund, docent och högskolerektor, båda vid pedagogiska institutionen i Umeå samt Tommy 

Jacobson, fil. kand. och företagsekonom vid Lantbrukets Utredningsinstitut i Stockholm.     

   Under slutet av 60-talet skedde alltså en stor utbyggnad av skolköken och under 70-talet skedde 

en kraftig centralisering av dessa. Man började använda mer av hel- och halvfabrikat, detta för att 

minska driftskostnaderna. I samband med oljekrisen 1974 stod det klart att dessa lösningar var 

väldigt sårbara. Dessutom infördes hårdare lagstiftning om varmhållning av maten, något som 

försvårade distribution av varm mat från centralkök.  Under 80-talet ökade för första gången 

kostnaderna för mat snabbare än lönekostnaderna. Detta medförde att kostnadsutvecklingen för 

livsmedel också blev större än inflationen och att många kommuner inte hade råd att tillskjuta 

ytterligare medel, vilket ledde till att skolmåltidsverksamheten blev ett område man kunde spara 

in på. Detta ledde till att måltiderna blev enklare och kvalitén sjönk.17 Den ekonomiskt utsatta 

situationen för kommunerna fortsatte under 1990-talet. 1997 skrevs skolmåltiderna in i 

                                                
13 Ibid. s. 134 
14 Halling, Berit m.fl. (1990), s. 17 
15 Ibid. s. 22 
16 Ibid. 
17 Ibid. s. 25-28 
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skollagen18. Dock omfattades enbart grundskolan av detta obligatorium och på gymnasiet är det 

fortfarande inte obligatoriskt att servera skolmåltider.  

 

1.3 Tidigare forskning 

 

Marknadisering av skolan och skolans förändrade organisation 

Tidigare forskning om skolvalssystem och marknadisering kan delas in i två olika inriktningar. 

Den första inriktningen fokuserar på utbildningssystemets likvärdighet i förhållande till social 

differentiering mellan skolor, och den andra inriktningen fokuserar på hur skolval och 

konkurrens skapar ekonomisk effektivitet och större valfrihet. De senaste forskningsresultaten 

inom de båda inriktningarna har inspirerat till studier om både social differentiering och 

ekonomisk effekt per satsad krona, trots att de representerar två helt olika sätt att se på skolan 

som studieobjekt. Jag har i min genomläsning av tidigare forskning fokuserat på den första 

inriktningen.  

   Några som redan 1995 kombinerade dessa två synsätt i en undersökning var de brittiska 

utbildningssociologerna Sharon Gewirtz, Stephen J Ball och Richard Bowe, som i sin bok 

Markets, choice, and equity in education (1995)19. Med undersökningsmaterial bestående dels av 

offentlig statistik, skolornas marknadsföringsmaterial, budgetar och lokala skolprotokoll dels av 

intervjuer med skolledare och föräldrar har författarna försökt att bättre förklara den lokala 

marknadens villkor. Författarna konstaterar att utbildningen genomgått en kulturell förändring, 

där oron för hur skolorna presenteras, hur ytan ser ut och för skolans image blir en allt viktigare 

angelägenhet för skolledare.20 Denna både strukturella och mer marknadsinriktade förändring 

genererar en ökad symbolproduktion. Denna symbolproduktion kan inte skiljas från 

”substansen” i skolans praxis, och inte heller reduceras och begränsas till PR. Budskap om en 

skolas kultur, värderingar, prioriteringar och ”kvalité” i utbildningsutbudet förmedlas av policys, 

språket skolan använder, vilken styr- och organisationsmodell som används men också av det 

konkreta i åldern och utformningen av skolan, vilka byggnader man har undervisning i och vilka 

faciliteter som finns på skolan.21 I varierande grad har allting skolor gör och inte gör påverkat 

bilden av dem och så har det alltid varit.  

   Tidigare forskning om den marknad skolor verkar inom har genomförts av Nihad Bunar, 

docent i sociologi vid Stockholms universitet. I sin bok När marknaden kom till förorten – valfrihet, 

konkurrens och symboliskt kapital i mångkulturella områdens skolor (2009) redogör Bunar för hur 

                                                
18 Lag 1997:1212 kapitel 4 paragraf 4 a 
19 Gewirtz, Sharon, Ball, Stephen J. & Bowe, Richard (1995). Markets, choice, and equity in education. Buckingham: Open University Press 
20 Ibid. s. 121 
21 Ibid. s. 122 
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gymnasieskolans förändrade organisation har medfört att det etablerats en kvasimarknad för 

utbildning. Till skillnad från en marknad i traditionell mening finns det ett begränsat antal kunder 

(läs: elever) som inte själva köper tjänsterna (läs: utbildningen) eftersom marknaden helt och 

hållet finansieras av skattemedel vars storlek regleras av stat och kommun.22 Föräldrar blir 

konsumenter och lärare tjänsteproducenter. Läroplaner, skolpeng och mätningar blir centrala 

mekanismer som verkar, definierar och styr relationerna på kvasimarknaden. Bunar undersöker 

hur det symboliska kapitalet (till exempel rykte, tillit och erkännande) blir ytterligare en mekanism 

som har kapacitet att definiera en skolas position på kvasimarknaden.23 Bunar menar dock att det 

inte går att förstå hur det symboliska kapitalet verkar utan att samtidigt undersöka de sociala 

villkoren för det symboliska kapitalets produktion och distribution, det vill säga även undersöka 

det sociala, ekonomiska och det kulturella kapitalet.  

   Syftet med Bunars undersökning är att ”undersöka hur utbildningens kvasimarknad – genom 

sina tre definierade, verkande och styrande aspekter i form av valfrihet, konkurrens och 

symboliskt kapital – påverkar skolutvecklingen i olika länder i allmänhet och ett antal 

mångkulturella skolor i svenska storstäder i synnerhet”24. Bunar konstaterar att huruvida 

utbildningens kvasimarknad har positiva eller negativa effekter på utbildningssystemet är 

omtvistat och att det finns olika politiska och ideologiska föreställningar om kvasimarknaden. 

Inom forskningen saknas entydiga resultat i den ena eller andra riktningen. Detta beror på att 

förutsättningarna på lokal nivå kan se helt olika ut beroende på vilka sociala och kulturella 

förutsättningar som råder på platsen. Bunar skriver:  

 
”När dessa faktorers [sociala och kulturella, min.anm] sprängkraft aktualiseras i relation till, exempelvis, en 
skolas förändrade elevunderlag kan de generera föreställningar, praktiker, mobiliseringar och gränsdragningar 
som omintetgör den ekonomiska logikens principer.”25  
 

Bunar menar att varje seriös analys av utbildningspolitiska förändringar bör ske på den lokala 

nivå, där dess föreställningar, premisser och löften omsätts i praktiken. Bunars undersökning 

visar att eleverna som lämnar ”sina” mångkulturella skolor, samtidigt säger sig vara nöjda med 

pedagogiken och lärarna, men vill komma undan relationen till området, och framförallt 

föreställningarna som finns om områden som är ”invandrartäta”, alltså orsaker som egentligen 

inte har med ”kärnprodukten” eller tjänsten som de skulle kunna välja. Således är det symboliska 

tillgångar, eller avsaknaden av dessa som är avgörande för valet.  

   Håkan Forsberg, doktorand i utbildningssociologi vid Södertörns Högskola, har gjort en 

sonderande studie26 av hur gymnasieskolorna i Stockholms stad disponerar sina ekonomiska 

                                                
22 Bunar, Nihad (2009), s. 11 ff 
23 Ibid. s. 12 
24 Ibid. s. 223 
25 Ibid. s. 225 
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resurser. Utifrån Bunars begrepp om utbildningens kvasimarknad undersöker Forsberg hur 

skolornas resurser fördelas i förhållande till intäkterna från skolpengen och hur det påverkar 

organiserandet av skolverksamheten. Han studerar dels skolverkets siffror om lärarkollegiet på 

respektive skola, samt på elevantal och betyg, och dels om skolorna, genom sina hemsidor, 

presenterar kontaktinformation till övrig personal på skolan. Utifrån detta kan Forsberg också 

jämföra vilka resurser skolorna väljer att lyfta fram i sin externa kommunikation. De resurser som 

analyseras och jämförs är elevvårdspersonal, administrativ personal och skolbibliotek.  

   Det som framkommer i Forsbergs undersökning är att de fristående skolorna är mer 

återhållsamma med sina lärarresurser, och detta menar Forsberg beror på att marknadens aktörer 

utvecklar olika slags effektiviserande strategier för att bedriva sin verksamhet. Forsberg 

konstaterar dock att i den lokala konkurrensen om eleverna är denna restriktivitet inte något som 

enbart utmärker de fristående skolorna. Alla skolor, oavsett huvudmannaskap, tvingas att se över 

sin marknadsföring och sina prioriteringar av resurser.  

   Forsberg menar, och refererar samtidigt till tidigare forskning, att den ekonomiska 

transparensen av skolans resurser blir mindre när skolsystemet får en friare resursanvändning och 

decentraliserad styrning. Det är således svårt att jämföra vad intäkterna från skolpengen används 

till när de fristående skolorna inte redovisar sina ekonomiska avväganden på samma sätt som den 

kommunala verksamheten. Detta trots att intäkterna för båda skolformerna kommer ifrån 

skattemedel.27  

 
Symboliska tillgångar i skolan 

Mikael Palme, utbildnings- och kultursociolog vid Pedagogiska institutionen vid Uppsala 

universitet har skrivit en avhandling som heter Det kulturella kapitalet – Studier av symboliska 

tillgångar i det svenska utbildningssystemet 1988-2008 (2008)28. Artikel 5 i avhandlingen heter 

Personlighetsutveckling och målrationalitet – Kulturellt kapital i Stockholms gymnasieskolor på 2000-talet och 

består dels av en sammanfattning av tidigare forskning kring Stockholms gymnasieskolors sociala 

struktur tillsammans med en social karta över gymnasieskolan29 dels av en ingående analys av 

gymnasieskolornas hemsidor30 och vilka symboliska tillgångar som dessa presenterar och 

konstituerar utifrån polariteten mellan ekonomiska och kulturella värden inom utbildningsfältet.  

   Palmes sammanfattning av gymnasieskolornas sociala struktur har varit användbar i min egen 

undersökning på det viset att Palme ger en bra sammanfattning av hur skolorna i 

                                                                                                                                                   
26 Forsberg, Håkan (2010) ”Bakom skolfasaden – en sonderande studie av gymnasieskolornas ekonomiska dispositioner i Stockholms stad” I 
Strandbrink, Peter, Lindqvist, Beatriz & Forsberg, Håkan (red.) (2010). Tvära möten: om utbildning och kritiskt lärande. Huddinge: Södertörns högskola 
27 Ibid. s. 184 
28 Palme, Mikael (2008). Det kulturella kapitalet: studier av symboliska tillgångar i det svenska utbildningssystemet 1988-2008. Diss. Uppsala : Uppsala 
universitet, 2008 – Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-9411 
29 Ibid. s. 203 
30 Ibid. s. 218 
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Stockholmsområdet konkurrerar med varandra, hur de profilerar sig och vilka marknadsnischer 

de tar i anspråk. Enligt Palme utgörs gymnasieskolans sociala struktur av de statistiska mönster 

som man kan se i elevrekryteringen till olika gymnasieutbildningar. Dessa kan ses som 

utbildningsstrategier som individer och grupper tenderar att utveckla. Utbildningsstrategierna 

beror på vilka slags och vilken mängd tillgångar – relaterade till ekonomi, boende, sociala 

kontaktnät, utbildning och behärskande av en dominerande kultur – de förfogar över och på hur 

de utbildningsalternativ som är möjliga värderas.31   

   Då Palmes undersökning är gjord 2008, har det tillkommit skolor och en del skolor har också 

lagts ner, men hans genomgång av driftsformer och struktur är fortfarande gällande och 

användbar för min undersökning. Palme beskriver vilka olika driftsformer gymnasieskolorna 

drivs med genom att dela in dem i olika kategorier. Den första kategorin är kommunal 

huvudman, således en egen kategori. De 143 enskilda gymnasieskolor som fanns listade skolåret 

2008/2009 delar Palme in i ytterligare kategorier. 64 gymnasium ägs av utbildningsföretag, företag 

i betydelsen att de driver skolor i företagsliknande former och äger minst två skolor. Till denna 

kategori räknas också skolor där huvudmännen utgörs antingen av branschanknutna 

organisationer och företag och har en inriktning mot bestämda yrken och domineras helt av 

yrkesorienterade program. Ytterligare en kategori består av nio skolor knutna till stora 

organisationer, föreningar eller stiftelser. Dessa har ofta rötter i verksamhet som bedrevs före 

friskolereformen. Ytterligare sex skolor tillhör stiftelser som inte har något vinstdrivande syfte, 

även om de i vissa fall är huvudmän till flera skolor och som ofta har en idéburen verksamhet. En 

kategori beskriver Palme som ”gamla” fristående skolor, vilka alltså existerade innan skolpengen 

infördes, men som nu är beroende av den för sin existens. Den sista kategorin består av övriga 32 

enskilda gymnasier, vilken är en heterogen skara skolor som har det gemensamt att deras 

huvudmän enbart driver en skola. I denna kategori dominerar aktiebolagsformen, men vissa drivs 

som personalkooperativ eller enskild firma.  

   Palme har också gjort en form av textanalys av skolornas hemsidor. Han menar att det är på 

hemsidorna som polariteten mellan kultur och ekonomi, som gymnasieskolans sociala struktur 

uppvisar, syns allra tydligast. I Palmes undersökning av hemsidorna framträder två olika 

tankefigurer kring synen på människan och bildning, en ”bildningsorienterad” och en 

”målrationell”32. Med en bildningsorienterad syn på utbildning åsyftas en holistisk bild av 

människan där utbildning i sig har ett egenvärde för utveckling och en målrationell syn på 

utbildning innebär att människan genom sin utbildning investerar i en framtida avkastning. Palme 

menar att skolorna på olika sätt redogör för sina tillgångar och egenskaper med den ena eller 

                                                
31 Ibid. s. 198 
32 Ibid. s. 247 
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andra utgångspunkten. De värden som skolan tycker sig besitta är beroende av den position och 

de tillgångar som skolan faktiskt kan göra anspråk på (som till exempel skolans ålder) samt vilka 

marknadsstrategier man använder. Det är utifrån resultatet av Palmes undersökning som jag drar 

slutsatser om det symboliska kapitalet på de skolor som ingår i min undersökning.  

   I sin avhandling Utbildningskapitalet. Om hur det alstras, fördelas och förmedlas (2009)33 skriver 

utbildningssociolog Ida Lidegran, verksam vid Uppsala universitet, om hur olika sociala gruppers 

söner och döttrar utnyttjar utbildningssystemet på olika sätt, både på gymnasie- och 

högskolenivå. Syftet är att titta på hur utbildningskapital alstras, fördelas och förmedlas.34 

Lidegrans undersökning jämför elevgrupper i Uppsala, som har en lång akademisk tradition och 

en stark koncentration av utbildningskapital, med ett antal norrortskommuner i 

Stockholmsområdet (Danderyd, Lidingö, Täby och Sollentuna) där det ekonomiska kapitalet 

väger tyngre. Studien är en korrespondensanalys som med hjälp av statistik försöker synliggöra 

kvalitativa fakta. Genom att kohorterna jämförs i ett slags gemensamt utbildningsrum undersöker 

Lidegran elevernas strategier utifrån deras nedärvda och förvärvade kapital.  

   Lidegran tittar, som nämnts ovan, även på kön som variabel i sin undersökning. Hon ger i 

inledningen en kort redogörelse för den forskning som bedrivits om kön och utbildning. I den 

konstateras att kvalitativ forskning dominerar forskningsområdet men att det finns undantag. I en 

rapport från Skolverket med en forskarbilaga behandlas könsskillnader i utbildningsval och 

uppnåendet av skolans kunskapsmål genom att man har tittat på framförallt statistik. Bland 

resultaten framhålls att pojkar betygsmässigt presterar ungefär 90 procent av flickornas resultat, 

vilket gäller både i grund- och gymnasieskolan. Det konstateras att betygsdifferensen mellan 

könen varit konstant under lång tid och således inte är något nytt fenomen.35 

   Det som är utmärkande i Lidegrans resultat är att utbildningskapitalet koncentreras till ett fåtal 

elitutbildningar, trots att de individer som tar sig in där har möjlighet att välja nästan vilken 

utbildning de vill. Lidegran förklarar logiken bakom detta med att ju mer utbildningskapitalet 

koncentreras desto mer effektivt blir alstrandet. Ett mer effektivt alstrande av utbildningskapital 

resulterar i en mer eftersträvansvärd utbildning. Dessa utbildningar kännetecknas av en 

undervisning med en hög svårighetsgrad, en välorganiserad administration, och ett starkt 

identitetsbygge inför en framtida karriär. Allt detta sammantaget ger en kreditvärdighet som 

fungerar tvärs över utbildningssystemets olika nivåer och i relation till arbetslivet och det sociala 

livet i stort.36  

 

                                                
33 Lidegran, Ida (2009) Utbildningskapital. Om hur det alstras, fördelas och förmedlas.  
34 Ibid. s. 14 
35 Ibid. s. 31 
36 Ibid. s. 239 
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1.4 Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretisk utgångspunkt i denna uppsats har jag använt mig av Bourdieus relationella 

vetenskapsfilosofi. Donald Broady, professor i pedagogik vid Uppsala Universitet och 

Bourdieukännare beskriver Bourdieus kapitalbegrepp som ett redskap för analys och förståelse 

som ”får sin fulla mening när de sätts i rörelse i undersökningar, som verktyg eller kanske hellre 

som sökarljus.”37  

   För att kunna analysera och förstå mitt resultat och sätta det i relation till det jag i övrigt vet om 

skolorna i mitt urval, har jag använt mig av Bourdieus teoretiska verktyg som en tankehjälp, både 

i metodologiskt och analytiskt avseende. Med utgångspunkt i Bourdieus teorier om symboliskt 

kapital, kulturellt kapital och utbildningskapital kan jag förstå och analysera skolmåltidernas 

organisation och inriktning som en del av skolornas symboliska tillgångar i konkurrensen med 

andra skolor. Min undersökning utgår således inte från ett antal av Bourdieu definierade begrepp 

som sedan använts till att besvara ett antal på förhand uppställda frågor, utan jag har snarare 

använt Bourdieus kapitalbegrepp som en utgångspunkt för min empiriska undersökning och 

operationaliserandet av mina frågeställningar.  

 

Kapital 

Kapital är med en enkel definition symboliska och materiella tillgångar. Symboliskt kapital kan 

beskrivas som det som erkänns värdefullt både av dominerande och dominerade agenter. 

Bourdieu använder begreppet symboliskt kapital för att fånga in förhållandet att vissa människor, 

institutioner, titlar, konstverk och liknande, har aktning och anseende, anses som prestigefyllda, 

det vill säga, igenkänns och erkänns som hedervärda, är aktningsvärda och överlägsna. Det 

centrala är att detta erkännande inte är en individuell angelägenhet utan vilar på gruppers 

föreställningar.38 Bourdieu menar att det symboliska kapitalet existerar i relationer där det råder 

samstämmighet mellan tillgångarna (en individs, grupps eller institutions tillgångar) och 

dispositionerna (hos dem som uppfattar och värderar dessa egenskaper och tillgångar).39  

   Bourdieu har definierat olika former av kapital: kulturellt kapital (språkbruk, förtrogenhet med 

s.k. finkultur, smak), socialt kapital (släktskapsband, vänskapsband, kåranda) och ekonomiskt 

kapital (materiella tillgångar och kunskap och kännedom om ekonomins spelregler). Jämte dessa 

sätter han mer speciella kapitalarter såsom utbildningskapital (betyg, examina) och vetenskapligt 

kapital (anseende i den lärda världen).40 Eftersom jag undersöker relationen mellan hur 

skolmåltiden organiseras och elevernas prestationer, kön och andel elever med utländsk bakgrund 

                                                
37 Broady, Donald (1991) Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin, s. 121 
38 Ibid. s. 123 
39 Ibid. s. 123-124 
40 Broady, Donald (1998) Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, s.3  
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så kommer jag framför allt att utgå från Bourdieus begrepp kulturellt kapital och 

utbildningskapital. Jag väljer att titta på betyg som en form av utbildningskapital och jag använder 

mig av Mikael Palmes tidigare analyser av rummet av gymnasieskolor för att säga något om 

elevernas kulturella kapital.  

   Symboliskt kapital utgör fundamentet i Bourdieus teori och kan finnas överallt, till exempel 

inom en viss umgängeskrets eller på en arbetsplats. När Bourdieu behandlar det kulturella 

kapitalet visas dominansförhållanden som tenderar att gälla i hela samhället. Kulturellt kapital är 

en form av symboliskt kapital som har uppstått för att de symboliska tillgångarna på ett varaktigt 

sätt har kunnat associeras med exempelvis vissa titlar, yrken, visst språkbruk, viss förtrogenhet 

med s.k. finkultur och smak. Det är viktigt att inte se det kulturella kapitalet som något statiskt. 

Det är dispositioner, förmågor, handlings- och orienteringsmöjligheter som avgör.41  

   Bourdieu menar att människors förhållande till utbildning är en aspekt av deras förhållande till 

kulturen och således är utbildningskapital en speciell form av det kulturella kapitalet. Han menar 

också att utbildningssystemet fungerar så att det kulturella kapitalet som en elev bär med sig in i 

skolan konverteras till ett utbildningskapital, som i sin tur ger tillgång till den sociala världen och 

yrkeslivet och konverteras till andra former av kapital, till exempel ekonomiskt kapital i form av 

lön eller symboliska kapitalarter knutna till olika yrkesområden.42 

 

Habitus 

Med habitus menar Bourdieu det system av dispositioner som tillåter och därmed avgör hur 

människor handlar, tänker och rör sig i den sociala världen.43 Dispositionerna som avgör habitus 

är resultatet av sociala erfarenheter, kollektiva minnen, sätt att röra sig och tänka som ”ristats in i 

människors kroppar och sinnen”.44 Bourdieu beskriver själv i Praktiskt förnuft (1998) begreppet 

habitus så här: 

 
Habitus bestämmer skillnaden mellan bra och dåligt, gott och ont, distingerat och vulgärt osv, men denna 
skillnad är inte alltid densamma. Så kan till exempel ett visst beteende eller en viss tillgång framstå som 
distingerad för den ene, pretentiös eller skrytsam för den andre och vulgär för den tredje. 45 

 
Habitusbegreppet hänger således intimt samman med begreppet kapital. Habitus blir en av 

kapitalets existensformer. I Bourdieus studier av det kulturella kapitalet har han växlat mellan att 

studera de institutionaliserade och objektiverade formerna av kapital som examina, titlar, 

bibliotek och konstverk och de förkroppsligade formerna av kapital som bildning, smak, förmåga 

att särskilja och värdera musikaliska eller konstnärliga verk och stilar, språklig kompetens etcetera.  

                                                
41 Broady, Donald (1991), s. 124 
42 Ibid. s. 152 
43 Ibid. s. 160 
44 Ibid. s. 160  
45 Bourdieu, Pierre (1999). Praktiskt förnuft: bidrag till en handlingsteori. Göteborg: Daidalos, s. 19 
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Det som hos människor kan ses som förkroppsligat kapital är således habitus. Om man vänder på 

det, så behöver inte alla människors habitus bli tillgångar i form av kulturellt kapital, då vissa 

människors habitus värdesätts som en tillgång i vissa sammanhang och grupper men inte i 

andra.46  

   Utifrån det ämne, skolmåltider, som denna uppsats behandlar så finns det mycket som kan 

sägas inom ramen för begreppet habitus. Smak och vad som är god matsmak uppfattas olika 

beroende av habitus. Bourdieu skriver i sitt verk Distinction – a social critique of the judgement of taste 

(1984)47 att smak har en stark koppling till vilken position man har i det sociala rummet. Enligt 

Bourdieu är synen på mat, kultur och estetik, indikationer på habitus.48 Vilka preferenser man har 

”utmärks i de ordinära valen i vardagen, såsom möbler, kläder eller matlagning, vilka är särdeles 

avslöjande för djuprotade och långvariga förhållanden eftersom de i denna kontext, lokaliserade 

utanför ramen för utbildningssystemet, måste konfronteras med den blottade smaken”49. Här 

kopplas alltså mat och smak samman och blir en indikator på habitus eller klassdistinktion. 

Bourdieu skriver till och med att ett av de starkaste och mest beständiga avtrycken i barns 

uppfostran är smaksinnet för mat.50 Dock ska det sägas att den studie som Bourdieu åsyftar i 

ovanstående citat är gjord i Frankrike och inte direkt överförbar på svenska förhållanden, men 

pekar likväl ut relevansen av att undersöka skolmåltiderna i en bredare bemärkelse. 

 

Fält och socialt rum 

Precis som med begreppen som beskrivs ovan är Bourdieus fältbegrepp ett verktyg som får 

mening genom att användas i undersökningar. Fält och sociala rum existerar, enligt Bourdieu, när 

en specifik grupp människor eller institutioner strider om något som är gemensamt för dem. En 

undersökning av ett fält innebär att man som forskare identifierar ett system av relationer som 

förbinder positionerna, att man särskiljer de dominerande och dominerade positionerna, att man 

urskiljer de tillgångar som är knutna till olika positioner och kartlägger de typer av investeringar 

och insatser som avkrävs agenterna och de typer av strategier och banor som lämnas dem samt 

att man undersöker agenternas system av dispositioner och fastställer det aktuella fältets 

relationer till andra fält.51 Ett socialt rum kan existera inom ett fält, eller är kanske inte tillräckligt 

strukturerarat för att kunna kallas för ett fält. Ett socialt rum är ett område i samhället som 

sammanför individer eller institutioner som har tillräckligt många relevanta gemensamma 

egenskaper för att kunna förstås enbart i relation till varandra.  

                                                
46 Broady, Donald (1991), s. 160 
47 Bourdieu, Pierre (1984). Distinction: a social critique of the judgement of taste. Cambridge, Mass.: Harvard University Press 
48 Ibid. s.184 
49 Ibid. s. 77 
50 Ibid. s. 79 
51 Broady, Donald (1991), s. 187 
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   Det sociala rum som min undersökning tar sin utgångspunkt i är rummet av gymnasieskolor i 

Stockholm där det råder en konkurrens om elever. Konkurrensen mellan dessa skolor måste 

förstås i deras relation till varandra. Det är svårt att beskriva en gymnasieskolas utbud, vilka elever 

den rekryterar och hur eleverna presterar om man inte gör en jämförelse med andra skolor.52 

Detta gäller även utbudet av skolmat. Det är när man gör jämförelsen mellan olika skolor inom 

det sociala rummet som man ser att det finns olika sätt att organisera skolmåltiderna vilket också 

genererar olika värden.   
 

1.5 Undersökningsmaterial, urval och metod  

Denna studie har till syfte att identifiera i vilka former skolmåltider organiseras i ett urval av 

Stockholms stads skolor och utifrån mitt resultat ska jag undersöka relationen mellan skolornas 

kulturella kapital och formen av organisation för skolmåltiderna. Mitt undersökningsmaterial 

består i första hand av hemsidorna som tillhör de skolor jag valt att studera, i andra hand av 

mailsvar på en mini-enkät om hur skolorna organiserar skolmåltiderna. 

   Mitt urval av skolor består av ett antal gymnasieskolor i Stockholms stad. Motivet till det är att 

det är i Stockholmsområdet det finns flest gymnasieskolor och det är också här som man tydligast 

ser en marknadisering av gymnasieskolorna. Det innebär också att det här finns flest olika sätt att 

organisera skolmåltider på.  

   Ett exempel på hur hård konkurrens som råder i Stockholmsområdet är den årliga 

Gymnasiemässan, som hålls på Älvsjömässan varje år inför niondeklassarnas gymnasieval. 

Gymnasiemässan som ägde rum i november 2011 förväntades få besök av omkring 25 000 elever 

i nionde klass och 175 utställare från gymnasieskolor i Stockholms län och skolor i övriga landet 

som har riksintagning.53 Detta är en minskning i jämförelse med tidigare år, vilket beror på det 

sviktande elevunderlaget. Enligt skolverkets prognoser kommer toppnoteringen 400 000 elever i 

gymnasieskolan som uppmättes höstterminen 2009 att minska med ungefär en fjärdedel fram till 

2016, då det kommer finnas omkring 300 000 elever.54  

   Jag har valt att enbart titta på Stockholms stad då 88 av de 220 gymnasieskolorna i Stockholms 

län finns här.55 Av dessa 88 skolor har jag gjort ytterligare ett geografiskt urval och kommit fram 

till att jag ska undersöka skolorna i sex av Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder. Detta urval har 

jag gjort i likhet med Håkan Forsbergs studie, som jag refererar till under avsnittet Tidigare 

forskning.  Motivet till valet av stadsdelsnämnder är att få med norrort, söderort, västerort och 

innerstad i studien. De stadsdelar som ingått i min undersökning är Farsta, Hägersten-

                                                
52 Palme, Mikael (2008). Det kulturella kapitalet: studier av symboliska tillgångar i det svenska utbildningssystemet 1988-2008. Diss. Uppsala: Uppsala 
universitet, s. 21 
53 Gymnasiemässan (Elektronisk) 2011-11-28 
54 Skolverket (Elektronisk) 2011-11-28 
55 Stockholms stad, Hitta och jämför alla gymnasieskolor (Elektronisk) 2011-11-28 
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Liljeholmen, Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Södermalm och Östermalm. Sammanlagt ingår 42 

skolor i studien, varav 13 är kommunala skolor och 29 är fristående (Bilaga 1). Motsvarande siffra 

i hela Stockholms län är att det totalt finns 220 skolor och av dessa är 151 fristående skolor.56 Av 

de 42 skolorna som ingår i undersökning är det 11 som jag inte fått någon information kring, 

varken via hemsidesundersökningen eller mailenkäten. 

   I min undersökning har jag systematiskt gått igenom varje skolas hemsida och försökt 

identifiera hur skolmåltiderna på respektive skola är organiserade. Att analysera hemsidor kan 

vara problematiskt då de själva väljer vad de vill skriva, dock kan det finnas en möjlig diskrepans 

mellan vad skolorna skriver på hemsidorna och vad som faktiskt existerar. Men mitt angreppssätt 

är att försöka kartlägga hur skolmåltiderna organiseras så anser jag att detta ändå är en rimlig 

ansats som kan ge en bild av hur skolmåltiderna organiseras i Stockholm stad. 

   Jag har i denna del av undersökningen räknat med ett visst bortfall i hemsidesinventeringen och 

har därför, för att öka validiteten i min undersökning, skickat ut en mini-enkät via mail till 

skolornas rektorer. Efter att ha sammanställt e-postadresser till rektor eller kökschef på varje 

skola skickade jag ut mail (Bilaga 2) där jag förklarade mitt ärende och bad mottagaren att 

förmedla kontaktuppgifter till någon som skulle kunna svara på ett antal frågor om 

skolmåltidernas organisation. I takt med att svaren har kommit in med kontaktinformation till 

”rätt” person på varje skola har jag skickat ut ytterligare ett mail till berörda personer och ställt ett 

antal frågor (Bilaga 3) om hur skolmåltidernas organisation ser ut på varje skola. När jag skrev 

enkäten hade jag ett bredare angreppssätt än vad mina slutgiltiga frågeställningar blev i slutändan. 

Anledningen till detta är att jag inte fick svar på alla frågor av alla respondenter. I likhet med 

Forsbergs undersökning om Stockholms gymnasieskolors ekonomiska dispositioner, visar min 

undersökning att det är svårt att få fullständig information om skolornas ekonomiska 

förutsättningar då det inte finns någon ekonomisk transparens, då siffror, oavsett vilken 

huvudman skolan har, är svåra att få fram.   

   När jag fått fram resultatet av min undersökning vill jag sätta det i relation till ett antal variabler 

som går att finna om varje skola. För att få fram dessa har jag använt mig av Siris57, som är 

Skolverkets databas för statistik uppdelat på varje enskild skola. Dessa uppgifter är självskattade 

och inrapporterade av skolorna och detta faktum ska vägas in i antaganden som görs utifrån dem.   

De variabler jag har valt att titta på för att få fram en bild av varje skola är antalet elever, 

genomsnittligt slutbetyg58, kön, samt andel i procent av eleverna som har utländsk bakgrund.    

                                                
56 Gymnasieantagningen i Stockholms län (Elektronisk) 2011-12-13 
57 Skolverkets databas Siris (Elektronisk) 2011-11-28 
58 Håkan Forsberg (Forsberg, 2008, s.171) påpekar, i sin undersökning av gymnasieskolornas ekonomiska dispositioner, att elevprestationerna, i 
form av betyg, till synes förbättras med ökad konkurrens mellan skolor. Jag är medveten om den pågående debatten om betygsinflation men har 
valt att inte djupare gräva i den i denna uppsats och således inte tagit med denna farhåga i min analys av materialet. 
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    Motivet till att titta på dessa variabler är att dessa till synes enkla siffror säger en hel del om 

vilka symboliska tillgångar skolorna besitter, som jag beskrivit i mitt teoriavsnitt. Ida Lidegran, 

vars avhandling har nämnts ovan, beskriver Bourdieus motiv till att använda statistik och menar 

att statistiken kan vara till hjälp när strukturer i den sociala världen ska blottläggas genom att vi 

kan röra oss bortom enskilda individers öden. Bourdieu menar vidare att statistik kan hjälpa oss 

att bryta med vardagliga antaganden.59 

  

  

                                                
59 Lidegran, Ida (2009), s. 50 
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2. RESULTAT & ANALYS 
I analyserna av skolornas hemsidor och enkätsvar har jag identifierat fyra olika kategorier av 

skolmåltidsorganisering (A, B, C och D). För att få en tydlig bild av resultatet har jag valt att 

redovisa det i form av tabeller med information om skolorna som ingår i varje kategori. Som 

nämnts i metodavsnittet så är det totalt 42 skolor som har varit med i undersökningen, och 

bortfallet utgörs av av 11 stycken skolor60. Således presenteras här 31 skolor i 4 olika tabeller. 

Under varje tabell redogörs för resultatet i varje kategori. I vissa fall saknas uppgift i Skolverkets 

databas, detta markeras med ett -. I vissa fall nämns vilka program som skolorna erbjuder och då 

används förkortningar av programmens namn.  

  

2.1 Kategori A - Tillagningskök och matsal 

Dessa skolor har en egen matsal, eget tillagningskök och här tillagas maten till stora delar från 

grunden. 11 av skolorna i min studie finns i denna kategori och sju av dessa har kommunala 

huvudmän och fyra av dem har fristående huvudmän. 

 

Tabell 1: Skolor, kategori A – Tillagningskök och matsal. Sorterade i bokstavsordning efter namn. 

Stadsdel Gymnasium Huvudman 
Slutbetyg 
2010 

Antal elever 
10/11 

Elever m. utländsk 
bakgrund 10/11 Tjejer Killar 

Hägersten-
Liljeholmen 

Brännkyrka 
gymnasium kommunal 13,8 644 69% 60% 40% 

Farsta Farsta gymnasium kommunal 11,9 784 55% 56% 44% 

Södermalm 
Fryshusets 
gymnasium  fristående 13,9 708 24% 50% 50% 

Södermalm Globala gymnasiet kommunal 16,6 528 10% 78% 22% 

Hägersten-
Liljeholmen 

John 
Bauergymnasiet i 
Stockholm fristående 12,9 883 26% 51% 49% 

Spånga-Tensta 
Ross Tensta 
gymnasium kommunal 12,4 727 90% 55% 45% 

Spånga-Tensta Spånga gymnasium kommunal 15,1 588 26% 64% 36% 
Hägersten-
Liljeholmen 

Stadsmissionens 
gymnasieskola fristående 13,7 192 61% 75% 25% 

Södermalm 
Södra Latins 
gymnasium kommunal 17,6 1108 9% 69% 31% 

Östermalm 

Viktor Rydberg 
Gymnasium 
Jarlaplan fristående 18,0 458 6% 76% 24% 

Östermalm 
Östra Reals 
gymnasium kommunal 16,1 1135 25% 54% 46% 

 

Till att börja med kan jag konstatera att av de sammanlagt 13 kommunala skolor som finns med i 

mitt urval, så finns en majoritet av dem i kategori A. Gemensamt för de kommunala skolorna är 

att alla dessa är stora enheter med över 500 elever på varje skola. Många av dessa kommunala 

                                                
60 Elektrikergymnasiet, Ellen Key gymnasieskola, Gymnasieskolan Metapontum, Industritekniska gymnasiet, Internationella engelska gymnasiet 
Södermalm, Kista gymnasium, Konsumentföreningen Stockholms gymnasium, Kulturama gymnasium, Stockholms praktiska gymnasium 
Liljeholmen och Vittragymnasiet Södermalm.  
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skolor byggdes under utbyggnadsåren på 60-talet och har fortfarande fullt utrustade skolkök 

inbyggt i skolbyggnader. Man kan anta att det finns stordriftsfördelar med stora enheter, och att 

det således lönar sig att organisera skolmåltiderna på detta sätt. De fyra fristående skolor som 

hamnar i denna kategori har också som minst omkring 500 elever. Den skola som avviker av de 

fristående gymnasieskolorna är Stadsmissionens gymnasieskola som enbart har 192 elever. I 

enkätsvar har de uppgett att de har ett tillagningskök som levererar mat till folkhögskoleelever i 

samma lokaler.    

   De kommunala skolorna som ligger i toppen vad gäller elevprestationerna är alla skolor med en 

hög bildningsorienterad profil. Södra Latin, Spånga Gymnasium samt Globala gymnasiet har en 

hög andel kvinnliga elever och en relativt låg andel elever med utländsk bakgrund.  

   I undersökningen om vilken information som finns på skolornas hemsidor så är det två skolor 

som inte nämner skolmaten någonstans på sina hemsidor, Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplan 

och Östra Real gymnasium. I enlighet med Palmes studier av hemsidor så finns det vissa värden 

som inte nämns då de anses förgivettagna och självklara. Palme beskriver ”elitutbildningarnas” 

hemsidor på följande sätt:  

 

På dessa hemsidor lyser en misstro igenom mot receptliknande reduktioner av utbildningens innehåll, 
kunskaper, undervisning och lärande – storheter som här antas vara självklara inslag i utbildningens värld.61 

 

Att skolmaten ska vara bra och inte bestå av halvfabrikat och vara lagad på plats kan vara något 

som på dessa skolor tas förgivet, således skriver man inte något om detta på hemsidan. Både 

Viktor Rydberg och Östra Real är skolor som har ett högt utbildningskapital. Här ska nämnas att 

Östra Real är den enda skola som inte har egen skolmatspersonal, utan istället har lagt ut sin 

skolrestaurang på entreprenad och upphandlar tjänsten av Sodexo. Detta är även fallet på en del 

av skolorna i kategori B, skillnaden är dock upphandlingen på Östra Real innefattar personal och 

maten tillagas på plats i skolan. En möjlig tolkning av detta är att skolan har kapitalstarka elever 

och föräldragrupper som inte skulle tolerera halvfabrikat och mat som är caterad.  

   Två fristående skolor som presenterar sin organisation för skolmåltiderna på sin första sida är 

Fryshusets gymnasium och Stadsmissionens gymnasieskola. Båda två beskriver hur man har ett 

eget skolkök med mat som lagas på skolan. Båda dessa skolor är, med Mikael Palmes ord, 

bildningsorienterade och har en delvis kulturell inriktning. Fryshusets gymnasium erbjuder 

programmen SP, NV och ES. Stadsmissionens skola erbjuder SP med biståndsinriktning och ES. 

Stadsmissionen erbjuder också HP och OP, som inte är kulturellt orienterade. De båda skolorna 

                                                
61 Palme, Mikael (2008), s. 240 
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har båda en mycket hög andel kvinnliga elever samt att de har huvudmän som drivs av idéburna 

organisationer.  

   John Bauer Stockholm, den fjärde fristående skolan i denna kategori, är en mycket stor skola 

som erbjuder ett stort antal både studieförberedande program och yrkesprogram. Skolan har 

också ett hotell- och restaurangprogram vilket förklarar att de också har en skolmatsrestaurang 

där maten lagas på plats. Köket kan också användas i undervisningssyfte.  

   Alla skolor i denna kategori liknar varandra i profil och tillagning när det kommer till vilken mat 

som serveras. Alla de kommunala skolorna skriver på sina hemsidor och/eller i enkäten att de har 

något slags mål om att servera en viss andel ekologisk mat. Anledningen till det går att finna i att 

Stockholms stad har krav på ekologiska varor när upphandlingen av maten sker. Trots 

gemensamma förutsättningar i upphandlingar och annat finns det skolor som sticker ut i denna 

undersökning. Globala gymnasiet skriver på sin hemsida väldigt utförligt vad som är målet för 

deras skolmåltidsverksamhet. På hemsidan går att läsa:  

 

“2007 beslutade skolkonferensen att kökschefens uppdrag ska vara att "tillaga mat där miljöbelastningen är så 
låg som möjligt och där vi främjar god miljö, god hälsa, god djuromsorg och tar socialt ansvar". Detta innebär 
bland annat att vi vill att de flesta råvarorna ska vara KRAV-märkta och närproducerade. Efter en stor 
diskussion på skolan under hela läsåret 2008/2009 beslutades det även - efter en omröstning på skolan - att 
uppdraget ska tolkas så att det bara ska serveras vegetarisk mat.”62 

 

Här kan vi alltså se att Globala gymnasiet håller en mycket hög profil. Ekologisk och vegetarisk 

mat är något som indikerar en medvetenhet och kunskap om råvaror, etiska avvägande, smak 

etcetera. Med Mikael Palmes analys av polariteten mellan kultur och ekonomi hamnar denna typ 

tillgångar högt i den kulturellt dominerande polen. Något som ytterligare förstärker detta är 

andelen kvinnliga elever63 och att Globala gymnasiet ligger i toppen av alla skolor i mitt material 

när det kommer till elevprestationer.   

   Även på Ross Tensta gymnasium har man höga ambitioner, här avser man att laga 95 procent 

av all mat från grunden. Detta är något som är anmärkningsvärt då det är en skola med lågt 

utbildningskapital och låg rekryteringsprofil, att man väljer att satsa på skolmaten. Övriga skolor 

uppger att de lagar ca 70 – 75 procent av maten från grunden och resterande 25 – 30 procent är 

fördelat på hel- och halvfabrikat. Fryshusets gymnasium uppger i enkäten att de lagar all mat från 

grunden.  

   De skolor som har högst andel elever med utländsk bakgrund är de som ligger i stadsdelar i 

ytterstaden. Farsta gymnasium, Ross Tensta gymnasium, Stadsmissionens gymnasieskola och 

Brännkyrka gymnasium har alla över 50 procent elever med utländsk bakgrund. De tre 

                                                
62 Globala Gymnasiets hemsida (Elektronisk) 11-12-13 
63 Mikael Palme påvisar att kvinnliga elever dominerar bland de mer humanistiska utbildningarna och manliga elever på de tekniska och 
ekonomiska utbildningarna. Palme, Mikael (2008), s. 146 ff 
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förstnämnda skolorna erbjuder både studieförberedande program och yrkesprogram. Brännkyrka 

gymnasium erbjuder framförallt NV och SP samt IV och språkintroduktionsprogram, vilket gör 

att jag kan anta att det finns en hög andel nyanlända invandrade elever.   

 
2.2 Kategori B – Uppvärmningskök och matsal 

Skolorna i denna kategori har en egen matsal och ett uppvärmningskök. Den varma maten är 

upphandlad av entreprenör och levereras till matsalen. Sju av skolorna i min studie hamnar i 

denna kategori och en av dessa har en kommunal huvudman och sex av dem har fristående 

huvudmän. 

 

Tabell 2: Skolor, kategori B – Uppvärmningskök och matsal. Sorterade i bokstavsordning efter namn. 

Stadsdel Gymnasium Huvudman 
Slutbetyg 
2010 

Antal elever 
10/11 

Elever m. utländsk 
bakgrund 10/11 Tjejer Killar 

Hägersten-
Liljeholmen 

Framtidsgymnasiet 
Stockholm fristående - 121 31% - - 

Södermalm 
Frans Schartaus 
gymnasium kommunal 14,2 798 46% 58% 42% 

Hägersten-
Liljeholmen 

Internationella 
kunskapsgymnasiet fristående 17,0 211 40% 57% 43% 

Södermalm 
Klara Södra 
gymnasium  fristående 14,5 280 24% 76% 24% 

Södermalm Sjömansskolan fristående 11,8 144 9% 18% 82% 

Östermalm 

Stockholms 
Tekniska 
gymnasium  fristående 13,9 204 24% 11% 89% 

Östermalm 
Tyska skolan 
gymnasium fristående 17,2 106 52% 60% 40% 

 

På dessa skolor finns det en matsal och utrustning för att hålla mat varm. Den varma maten är 

upphandlad av entreprenör och levereras till matsalen. Detta är en kategori som spretar i 

statistiken. Gemensamt för dessa skolor är att de i storleksordningen ligger mellan 100 och 300 

elever och att majoriteten av skolorna har fristående huvudmän. Således saknar denna kategori de 

stordriftsfördelar som finns i kategori A. Det finns ett undantag i Frans Schartaus gymnasium, 

där det går 798 elever. De har ett tillagningskök där man tillagar potatis, ris och grönsaker. Men 

all mat i övrigt kommer till matsalen tillagad, levererad från Södra Latins skolkök, som omnämns 

i kategori A.  

   På hemsidorna lämnar fyra av skolorna ut information om hur skolmåltiderna organiseras, 

resten har ingen information om skolmåltider. De skolor som uppger något är de skolor med 

högst slutbetyg, Frans Schartaus gymnasium, Internationella kunskapsgymnasiet, Stockholms 

tekniska gymnasium samt Tyska skolan. Detta skulle kunna indikera att man ser skolmaten som 

något som kan vara viktigt i marknadsföringen av skolan, alltså något som eleverna tar med i 

beräkningarna när det gör sitt gymnasieval.  
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   När det kommer till andelen elever med utländsk bakgrund så sticker Tyska skolan ut av 

naturliga skäl, hög andel tyskspråkiga elever med föräldrar från Tyskland. Frans Schartaus 

gymnasium har också en hög andel elever med utländsk bakgrund och precis som Brännkyrka 

gymnasium i kategori A, så erbjuder man ett program för nyanlända elever. Internationella 

Kunskapsgymnasiet bedriver stora delar av sin undervisning på engelska och har också en hög 

andel elever med utländsk bakgrund.  

  De två skolor som inte har en majoritet kvinnliga elever är Sjömansskolan och Stockholms 

tekniska gymnasium. Båda två erbjuder yrkesprogram som traditionellt sett attraherar manliga 

elever. Båda skolorna uppger att man får caterad mat till skolan. En skola som till skillnad från de 

två nyss nämnda har en mer kulturell profil är Klara Södra gymnasium. De uppger dock inte att 

maten är caterad, utan skriver ”Vi bjuder på lunch av hög kvalitet i vår matsal med utsikt över 

kanalen”64. Detta tolkar jag som att det är något som särskiljer deras mat från andra och därmed 

så är det viktigt att framhålla för att positionera sig mot andra skolor. Att äta lunch med utsikt 

över kanalen är något som jag tror, i motsats till caterad mat, skulle uppfattas som en tillgång.  

 

2.3 Kategori C – Skolmåltid på restaurang 

På dessa skolor finns ingen matsal och inte heller något kök. I stället går eleverna till en 

närbelägen restaurang. I den här kategorin finns det sju skolor, tre av dem har kommunala 

huvudmän och fyra har fristående huvudmän.  

 

Tabell 3: Skolor, kategori C – Skolmåltid på en restaurang i närheten. Sorterade i bokstavsordning efter namn.  

Stadsdel Gymnasium Huvudman 
Slutbetyg 
2010 

Antal elever 
10/11 

Elever m. utländsk 
bakgrund 10/11 Tjejer Killar 

Södermalm Bernadottegymnasiet kommunal 14,0 267 26% 28% 72% 
Hägersten-
Liljeholmen Djurgymnasiet fristående 14,0 283 8% 92% 8% 

Södermalm ESS-gymnasiet kommunal 10,8 221 30% 49% 51% 
Hägersten-
Liljeholmen 

Gymnasieskolan 
Futurum fristående 10,5 51 35% 71% 29% 

Hägersten-
Liljeholmen IVIK-gymnasiet kommunal - 187 99% 38% 62% 

Hägersten-
Liljeholmen 

Stockholms 
Estetiska 
Gymnasium fristående 15,4 225 8% 74% 26% 

Rinkeby-
Kista Säkerhetsgymnasiet fristående 13,4 148 28% 36% 64% 

 

Av de kommunala skolorna i denna kategori är det två som köper in sig på en annan kommunal 

skola och utnyttjar deras skolkök och matsal (dock tillhör den skolan inte mitt urval). Det finns 

också en kommunal skola som äter på en restaurang i samma byggnad som skolan ligger i, IVIK-

                                                
64 Klara Södra gymnasiums hemsida (Elektronisk) 2011-12-17 
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gymnasiet, Hägersten-Liljeholmen. I enkätsvar uppger man att man ställer krav på upphandling 

av ekologiska varor, och har dessutom krav på att det alltid ska finnas tre rätter att välja på.  

   I denna kategori återfinns framförallt målrationella skolor, men även en skola som är tydligt 

bildningsorienterad, Stockholms estetiska gymnasium. Nämnda skola är den enda som har 

information om skolmåltidernas organisering på sin hemsida. Eleverna på Stockholms estetiska 

gymnasium äter lunch på samma restaurang som Djurgymnasiets och Gymnasieskolan Futurums 

elever, alltså en restaurang som blir som en skolrestaurang och enbart används av skolornas 

elever. Av de fristående gymnasierna konstaterar jag att tre av fyra har en mycket hög andel 

kvinnliga elever och att alla tre ligger i Liljeholmen. Bernadottegymnasiet och Säkerhetsgymnasiet 

är två gymnasier som båda erbjuder så kallade uniformsprogram, det vill säga SP med inriktning 

mot uniformsyrken. Båda dessa har en övervikt av manliga elever.  

 

2.4 Kategori D – Skolmåltid med måltidskort 

Skolorna i denna kategori ger sina elever ett kort som är laddad med en viss summa pengar per 

dag och väljer sedan bland ett antal olika restauranger som skolan anlitat för detta ändamål. I den 

här kategorin finns det sex skolor, samtliga har fristående huvudmän.  

 

Tabell 4: Skolor, kategori D – Skolmåltid med måltidskort. Sorterade i bokstavsordning efter namn.  

Stadsdel Gymnasium Huvudman 
Slutbetyg 
2010 

Antal elever 
10/11 

Elever m. utländsk 
bakgrund 10/11 Tjejer Killar 

Hägersten-
Liljeholmen 

Didaktus Skolor 
Liljeholmen fristående 13,3 537 58% 80% 20% 

Södermalm 
JENSENS 
gymnasium Södra fristående 15,1 884 21% 55% 45% 

Östermalm 
JENSENS 
gymnasium Östra fristående - 298 17% 46% 54% 

Hägersten-
Liljeholmen 

Nordiska 
Musikgymnasiet fristående 16,0 56 - 54% 46% 

Hägersten-
Liljeholmen Realgymnasiet fristående - 149 9% 93% 7% 

Hägersten-
Liljeholmen 

Refis 
Rörentrepenörernas 
friskola i Stockholm fristående 12,2 127 - - - 

 

Konceptet med ett måltidskort innebär att skolorna har ett samarbete med vissa restauranger som 

eleverna själva får välja mellan. En del av dessa skolor använder sig av Rikskupongers system 

Elevticket, som innebär att eleverna kan köpa mat på alla restauranger som tar Elevticket-kortet.65 

Elevticketsystemet marknadsförs med argument som att skolorna bara betalar för den mat som 

eleverna faktiskt äter och att eleverna får miljöombyte, social träning i form av ansvar för egna 

lunchpengar samt vuxenkontakt vid måltidstillfället66.   

                                                
65 Elevkortet, hemsida (Elektronisk) 2011-12-25 
66 Ibid. 
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   Elevprestationerna i denna kategori ligger högt i jämförelse med en del av de andra skolorna 

och på alla skolor utom två så är majoriteten kvinnliga elever. Min analys av skolorna i denna 

kategori är att det är skolor som framförallt har symboliska tillgångar knutna till en målrationell 

syn på utbildning. Den skola som avviker från detta är Nordiska Musikgymnasiet som är en skola 

med en kulturell inriktning som enbart erbjuder ES med inriktning mot klassisk musik. Jag gör 

antagandet att anledningen till att skolan valt att organisera skolmåltiderna med skolmåltidskort är 

att elevantalet är lågt. Intressant är dock att man i enkätsvar uppger att det också finns matsal på 

skolan där eleverna kan värma sin medhavda eller köpta mat. Något som ingen av de andra 

uppgett.   

  Gemensamt för alla skolor i denna kategori är att skolorna har en fristående huvudman som i 

enlighet med Palmes kategorisering av huvudmän är utbildningsföretag. Att ge elever ett laddat 

kort med pengar som gör att de själva ansvarar för maten är mer kostnadseffektivt än att ha 

lokaler, utrustning och personal för ett skolkök.  

   Realgymnasiet uppger i ett enkätsvar att deras system också innefattar elevdemokrati, då 

eleverna själva får föreslå restauranger som ska ingå i systemet för måltidskortet som är laddat 

med 50 kr/dag. Man motiverar således sitt val av organisation för skolmåltiderna med 

målrationella argument som inte enbart är ekonomiska utan snarare att det finns poänger som 

elevdemokrati, ansvarstagande och så vidare. På Jensens Södras hemsida kan man läsa följande:  

 

Anledningen till att vi valt en restauranglösning är att det ger valmöjligheter och ställer krav på eget 
ansvarstagande från eleverna. Vi strävar efter ett brett utbud av restauranger som ger goda möjligheter att äta 
en varierad och hälsosam kost till bästa möjliga pris.67 

 

När man tittar på listan av ”lunchställen”68 som eleverna på Jensens gymnasium kan välja bland är 

den första restaurangen som kommer upp 7-Eleven. Andra exempel är Espresso house, Ica och 

Subway. På hemsidan kan man också läsa sig till att måltidskortet är laddat med 45 kr/dag och att 

eleverna kan behöva betala en mellanskillnad mellan 15-30 kr. Man motiverar detta med:  

 
Skälet till att den lunch vi erbjuder kostar en slant är att endast en liten del av skolpengen avsätts för 
skollunch. Vår verksamhet är helt finansierad av skolpengen, som baseras på kommunernas kostnader för de 
delar av gymnasieverksamheten som är lagstadgad.69 

 

Beroende på vilket ekonomiskt och kulturellt kapital eleverna tar med sig in i skolan så kan man 

också välja att betala denna mellanskillnad. Men man kan också anta att vissa elever, med andra 

ekonomiska och kulturella tillgångar, väljer att inte gå på en skola som förutsätter att eleverna 

(eller deras föräldrar) har ekonomiskt kapital nog. En annan tanke kan vara att för vissa elever så 

                                                
67 Jensen Södra, hemsida (Elektronisk) 2011-12-25 
68 Jensen Södra, hemsida (Elektronisk) 2011-12-28 
69 Jensen Södra, hemsida (Elektronisk) 2011-12-25 
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är möjligheten att få äta lunch ”ute” något som värderas högt. Detta kan både vara resursstarka 

elever som ser det som en helt vanlig företeelse att äta på restaurang och elever som uppfattar det 

att en lunch på restaurang är något som erkänns ha ett högt symboliskt värde, men inte har någon 

vana av det.  
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3. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
Syftet med min undersökning var att utreda hur man organiserar skolmåltiderna i Stockholms 

stads skolor. Resultatet visar fyra olika organisationsmodeller; tillagningskök och matsal, 

uppvärmningskök och matsal, skolmåltid på restaurang samt skolmåltidskort. Inom kategorierna 

fungerar verksamheten inte exakt likadant, men grunderna för hur man organiserar 

skolmåltiderna i respektive kategori har så många gemensamma beröringspunkter att de kan 

sammanföras i en och samma kategori.  

   Något som blir tydligt när man tittar på de variabler som sätts samman i tabellerna är att det 

kan finnas ekonomiska fördelar, i förhållande till skolornas storlek och övriga ekonomiska 

dispositioner av personal, lokaler och så vidare, kopplat till de olika kategorierna av 

organisationsformer. Detta är svårt att fastställa utifrån det material som jag har, men otvetydigt 

så är storleken något som är gemensamt för både skolorna i B och C. Detta bör också läggas ihop 

med den osäkerhet som jag tidigare beskrivit om kommande elevkullar och den överetablering av 

gymnasieskolor som råder i Stockholmsområdet i stort. Mindre skolor, och skolor som drivs av 

utbildningsföretag som enbart har en enhet, är känsligare för om elevunderlaget sviktar.  

   Något av en bonus som framkommer av min undersökning av hur organisationsformerna ser 

ut på denna utbildningens kvasimarknad, är att det skapas alternativa marknader runtomkring 

skolorna och det förändrade styrsystemet av skolan. Ett exempel på detta är de restauranger som 

enbart har skolelever som kunder, som till exempel den som jag beskrivit ovan, som ligger i 

Liljeholmen och som delas på av flera av skolorna i kategori C. Ett annat exempel är den nya 

skollag som trädde i kraft under 2011, som kräver att skolmåltiderna ska näringsberäknas av 

neutral part. Internationella kunskapsgymnasiet (återfinns i kategori B) uppger att de anlitar ett 

konsultföretag för denna tjänst. Min analys av detta är att kvasimarknaden som har ett skiftande 

antal kunder, skapar ytterligare behov av flexibla lösningar, som leder till att man istället för att 

själva investera i ett skolkök anlitar en andra part som säljer tjänsten till skolan. Detta fenomen 

skulle kunna vara ett intressant ämne för vidare forskning.  

   I den andra delen har jag undersökt relationen mellan vilken slags organisation för 

skolmåltiderna som används och de symboliska tillgångar som finns på skolan. Det första jag kan 

konstatera utifrån resultatet är att det är svårt att finna en korrelation mellan symboliska tillgångar 

och sättet på vilket skolmåltiderna organiseras. Den statistik om betyg, elever med utländsk 

bakgrund och kön som går att finna om skolorna går inte att finna ett mönster i, i relation till 

vilken sorts skolmåltider som serveras. Det är den största av undersökningens svagheter. För att 

kunna göra en djupare analys av skolornas symboliska tillgångar hade jag behövt göra statistiska 

undersökningar av elevernas sociala bakgrund och inte enbart av det som går att utläsa av 
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skolornas egna siffror om sina elever. Detta för att kunnat dra tydligare slutsatser om skolorna. 

Men trots att det inte går att se alla skolors symboliska tillgångar lika tydligt så finns det dock 

några väldigt talande exempel. På många sett kan dessa exempel ses som motpoler till varandra.    

   Sett utifrån Palmes begrepp ”målrationella” och ”bildningsorienterade” skolor kan jag skönja 

tydliga uttryck för dessa även när det kommer till skolmåltiderna. I kategori A finns ett mycket 

tydligt exempel i Globala gymnasiet, en skola som har en kulturell inriktning och en stark 

bildningsorienterad syn på skolverksamheten och också på skolmaten visar det sig. Att servera 

KRAV-märkt, närproducerad mat och dessutom enbart vegetarisk mat med en holistisk 

argumentation som denna: ”tillaga mat där miljöbelastningen är så låg som möjligt och där vi 

främjar god miljö, god hälsa, god djuromsorg och tar socialt ansvar”70 ser jag som ett väldig tydlig 

indikation om att man är medveten om vilka elever detta i sin tur attraherar och vilka som inte 

attraheras vilket även Palmes analyser visar71.  

   I relation till kategori A och framförallt Globala gymnasiet framstår onekligen kategori D som 

dess totala motpol. De väldigt tydligt målrationella skolorna i kategori D har alla fristående 

huvudmän och alla karaktäriseras som utbildningsföretag som bedriver skolverksamheten i 

företagsliknande former. Alla skolor utom en har en väldigt tydlig målrationell argumentation för 

sin form av organisation för skolmåltiderna. Argument som att eleverna får social träning och får 

träna på att vara ansvarstagande, talar till den målrationella viljan att se på sin utbildning och 

kanske också sin skolmåltid som en investering i framtiden.  

   Men trots detta mycket talande exempel så finns det också ett motsatsförhållande mellan 

exempelvis en elitskola som Victor Rydbergs gymnasium (återfinns i kategori A) som mycket 

tydligt är en skola med en målrationell syn på utbildning och Jensens gymnasium som har två helt 

olika utgångspunkter för hur man organiserar skolmåltiderna. Det som skiljer dessa skolor åt är 

deras fristående huvudmän. Victor Rydbergs gymnasium drivs av en stiftelse och Jensens 

gymnasium är en av Sveriges största utbildningskoncerner och har utifrån de två 

utgångspunkterna olika syn på vad bra mat får kosta. Jensens motivering för att låta eleverna 

lägga till mellanskillnaden på de olika ”lunchställena” är att skolpengen inte räcker till, vilket inte 

är något som Victor Rydbergs gymnasium verkar drabbas av.   

   Något som också vore intressant är att titta närmare på är hur skolorna och eleverna tänker 

kring maten som marknadsfördel. Genom att intervjua elever om deras tankar om skolmat och 

smak skulle man kunna få en större inblick i just elevernas kulturella kapital och vad de menar 

erkänns värde när det kommer till skolmåltider. 

  
                                                
70 Globala gymnasiets hemsida (Elektronisk) 2011-12-13 
71 Palme, Mikael (2008), s. 249 
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5. BILAGOR 
BILAGA 1 – Skolor som ingått i studien 

STADSDEL GYMNASIUM HUVUDMAN KATEGORI 

Farsta Farsta gymnasium kommunal A 

Hägersten-Liljeholmen Elektrikergymnasiet fristående - 

Hägersten-Liljeholmen Stockholms praktiska gymnasium fristående - 

Hägersten-Liljeholmen Brännkyrka gymnasium kommunal A 

Hägersten-Liljeholmen John Bauergymnasiet i Stockholm fristående A 

Hägersten-Liljeholmen Stadsmissionens gymnasieskola fristående A 

Hägersten-Liljeholmen Framtidsgymnasiet Stockholm fristående B 

Hägersten-Liljeholmen Internationella kunskapsgymnasiet fristående B 

Hägersten-Liljeholmen Djurgymnasiet fristående C 

Hägersten-Liljeholmen Gymnasieskolan Futurum fristående C 

Hägersten-Liljeholmen IVIK-gymnasiet kommunal C 

Hägersten-Liljeholmen Stockholms Estetiska Gymnasium fristående C 

Hägersten-Liljeholmen Didaktus Skolor Liljeholmen fristående D 

Hägersten-Liljeholmen Nordiska Musikgymnasiet fristående D 

Hägersten-Liljeholmen Realgymnasiet fristående D 

Hägersten-Liljeholmen Refis - Rörentrepenörernas friskola i Stockholm fristående D 

Rinkeby-Kista Kista gymnasium kommunal - 

Rinkeby-Kista Säkerhetsgymnasiet fristående C 

Spånga-Tensta Ellen Key gymnasieskola fristående - 

Spånga-Tensta Ross Tensta gymnasium kommunal A 

Spånga-Tensta Spånga gymnasium kommunal A 

Södermalm Industritekniska gymnasiet fristående - 

Södermalm Internationella engelska gymnasiet  fristående - 

Södermalm Konsumentföreningen Stockholms gymnasium  fristående - 

Södermalm Kulturama Gymnasium  fristående - 

Södermalm Vittragymnasiet Södermalm fristående - 

Södermalm 
Kgl Svenska Balettskolan, Riddarfjärdens 
gymnasium  kommunal A 

Södermalm Fryshusets gymnasium  fristående A 

Södermalm Globala gymnasiet kommunal A 

Södermalm Södra Latins gymnasium kommunal A 

Södermalm Frans Schartaus gymnasium kommunal B 

Södermalm Klara Södra gymnasium  fristående B 

Södermalm Sjömansskolan fristående B 

Södermalm Bernadottegymnasiet kommunal C 

Södermalm ESS-gymnasiet kommunal C 

Södermalm JENSENS gymnasium Södra fristående D 

Östermalm Gymnasieskolan Metapontum fristående - 

Östermalm Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplan fristående A 

Östermalm Östra Reals gymnasium kommunal A 

Östermalm Stockholms Tekniska gymnasium  fristående B 

Östermalm Tyska skolan gymnasium fristående B 

Östermalm JENSENS gymnasium Östra fristående D 
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BILAGA 2 – Brev till skolornas rektorer 

 
Hej! 
 
Jag heter Anna Herdy och skriver just nu mitt examensarbete på lärarutbildningen (mot senare 
åldrar) på Södertörns högskola. 
 
Undersökningen i mitt examensarbete går ut på att ta reda på hur skolmåltiderna i 41 av 
Stockholms stads gymnasieskolor organiseras. Därför skulle jag vilja komma i kontakt med någon 
som kan svara på några frågor som handlar om hur ni organiserar skolmåltiderna på XXX genom 
att svara på ett antal frågor via mail. Då mina tidsramar är knappa så måste jag få svar på mina 
frågor i nästa vecka. 
 
Jag skulle vara väldigt tacksam om du skulle kunna återkomma med en e-postadress, alt. 
telefonnummer till någon som skulle kunna svara på mina frågor. 
 
Tacksamma hälsningar 
 
/Anna Herdy 
Lärarstudent vid Södertörns Högskola 
 
tele: 0735-933386 
e-post: anna.herdy@gmail.com 
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BILAGA 3 – Mailenkät 

 
Hej! 
 
Tack för att du vill ta dig tid att svara på ett antal frågor om hur ni på er skola organiserar 
skolmåltiderna. Syftet med min undersökning är att kartlägga på vilka olika sätt som 
skolmåltiderna organiseras i Stockholms stads gymnasieskolor. Svara så noggrant det går. 
 
Har ni en egen skolmatsal? 
Upphandlar ni skolmåltider? 
 
Har ni ett eget skolkök? 
 
Tillagas maten på plats? 
Serverar ni varm skolmat?  
Serverar ni kall skolmat? 
 
Köper ni in halvfabrikat och/eller helfabrikat? 
Hur mycket av skolmaten är halvfabrikat? 
Hur mycket av skolmaten är helfabrikat? 
Hur mycket av skolmaten tillagas från grunden? 
 
Om ni upphandlar, ställer ni krav på att maten ska vara ekologisk? 
Om ni upphandlar, ställer ni krav på att maten ska vara närproducerad? 
 
Vad är er totala budget för skolmåltider? 
Vad ligger kostnaden per elev på?  
 
Är det något du vill tillägga till svaren? 
 
Om du undrar över något om frågorna, tveka då inte att höra av dig till mig och fråga.  
För att jag ska hinna bli färdig i tid, så skulle jag behöva era svar senast på fredag den 9 december.  
  
Tacksamma hälsningar 
 
/Anna Herdy 
Lärarstudent vid Södertörns Högskola 
 
tele: 0735-933386 
e-post: anna.herdy@gmail.com 
 
 
 


