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I avhandlingen Vad gör kvalitet med utbildning? Om 
kvalitetsbegreppets skilda innebörder och dess konse-
kvenser för utbildning undersöks hur begreppet kvalitet 

språkligt tar form på olika utbildningsarenor och en diskussion förs om vilka 
konsekvenser skilda uttolkningar kan få för utbildning. Studien baseras på 
en analys av texter från regering och nationella skolmyndigheter, som har 
skrivits från 1990-talet och framåt, samt intervjuer med representanter från 
tre lokala huvudmän och skolor, varav två är kommunala och en är fristående.

Avhandlingen disponeras i tre delar. I den första delen upparbetas avhand-
lingens utgångspunkter och kvalitetsbegreppet kontextualiseras i förhållande 
till dess tidigare och samtida användning, såväl inom utbildning som i andra 
sociala sammanhang. Den teoretiska analysramen utvecklas med inspiration 
från talhandlingsteori och begreppshistoria. I den andra delen analyseras de 
olika utbildningsarenorna. De två första delarna knyts samman i den tredje 
delen där en sammanfattande analys görs och avhandlingens resultat presen-
teras. En diskussion förs även om effekter som uppstår som en konsekvens av 
kvalitetsbegreppets användning, oavsett om de varit avsedda eller ej.  

Avhandlingens resultat visar att det finns en spänning mellan de skilda 
innebörder kvalitetsbegreppet tilldelas där vissa, under den undersökta 
perioden, blir dominerande medan andra utmanas och/eller marginaliseras. 
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