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Kerstin Svensson

I stället för fängelse?
En studie av vårdande makt, straff och socialt arbete i frivård.

Stöd och kontroll är delar i en vårdande makt som har
stor betydelse i  socialt arbete. Den vårdande makten byg-
ger på ett budskap om att den som anpassar sig kan få en
bättre livssituation. Kerstin Svensson presenterar här olika
uttryck för den vårdande makten från tidigt 1800-tal till
nutid. Hon visar också hur relationen mellan aktörerna
påverkar de beskrivningar som görs av det sociala arbetet.
Är det som sker stöd eller är det kontroll?

Boken bygger på två studier av frivården, en arkivstudie
av det mönster som utgör frivårdens struktur och en
intervjustudie som visar den variation som förekommer i
mönstret. Frivården är ett alternativ till fängelse och en
praktik för socialt arbete där stöd och kontroll har tydliga
uppgifter. Vad som är stöd och vad som är kontroll är
däremot inte lika tydligt. Olika aktörer beskriver prakti-
ken på olika sätt. I boken diskuteras hur olika samman-
hang och olika relationer kan skapa skilda uppfattningar
av samma praktik.
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