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Statliga och kommunala myndigheter är beroende av texter som skrivs av personer i verksam-
heterna. Barnavårdsutredningar är ett exempel på sådana texter, och de är samtidigt texter 
genom vilka socialsekreterare verkställer och dokumenterar myndighetsutövning som i vissa 
fall spelar avgörande roll i enskilda personers liv. Texterna författas av personer som skriver 
mycket i tjänsten men som trots det inte har skrivande som sitt främsta kompetensområde. Jag 
är intresserad av hur dessa skribenter som professionella tjänstemän framträder i utrednings-
texterna. Vilka former och uttryck tar skribenternas professionella identitet i 
barnavårdsutredningar? 

Som en delanalys i mitt avhandlingsprojekt om barnavårdsutredningar gör jag en nyckelords-
analys med hjälp av korpuslingvistiska verktyg och metoder. Den här typen av analys erbju-
der en relativt objektiv ingång till textanalys (Baker m.fl. 2008:277). En nyckelordsanalys kan 
fungera som ett sätt att förutsättningslöst utforska ett textmaterial men också som ett sätt att 
bekräfta eller förkasta tydligt formulerade hypoteser om ett textmaterial eller vaga föreställ-
ningar om diskurser. Genom analyserna skapas en bild av vilket innehåll som texterna kvanti-
tativt fokuserar. Mitt syfte med nyckelordsanalysen är att utreda vilka ord som är diskurs-
bärande för den sociala barnavårdsdiskursen. 

Den övergripande teoretiska utgångspunkten för projektet är diskursteori, och jag undersöker 
såväl kvalitativa som kvantitativa aspekter av materialet. Materialet som analyseras med 
korpuslingvistiska metoder utgörs av 50 barnavårdsutredningar, vilket ger en korpus på ca 
125 000 ord. Jag kommer att presentera en nyckelordsanalys av korpusen och diskutera 
resultaten i förhållande till begrepp som skribentidentitet (se Ivanič 1998) och professionell 
identitet (se Bhatia & Evangelisti Allori 2012). 
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