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Äldreomsorgens tidigaste former 

Äldre var i bondesamhället närmre en synonym till fattiga, varför omsorgen om personer 

som på grund av ålderdom inte längre var arbetsföra i regel kategoriserades in under 

fattighjälp. Peter Antman skriver i Barn- och äldreomsorg i Sverige och Tyskland om tre 

generella problem som samhället på något sätt haft att lösa i fråga om äldre människor. Det 

handlar dels om den rent ekonomiska aspekten, dels om frågan om boende, dels om den 

omsorg som personer som inte klarar sig själva kan behöva.  

Antman beskriver också hur frågan om ansvar varierat över tid. I de tidiga landslagarna ifrån 

1300-talet, bedömdes omsorgen och försörjningen vara en privat angelägenhet som skulle 

hållas inom familjen. I detta skede behandlades boende, försörjning och omsorg som ett 

samlat problem som skulle få en enhetlig lösning. Detta handlade mycket om egendom, att 

släkten/familjen, för rätten att ta över de äldres markinnehav, även hade skyldighet att svara 

för deras uppehälle.  

Under 1400-talet nämns första gången systemet med så kallat undantag, som skulle komma 

att leva vidare åtminstone in på 1800-tal. Detta innebar att en gårdsägare kunde lämna över 

gården till en arvinge redan under sin livstid, när föräldragenerationen ansåg sig ha uppnått 

en hög ålder, eller av nödtorft slutade arbeta. Undantaget började regleras via kontrakt 

under 1600-talet, för att bli en juridisk angelägenhet under första hälften av 1700-talet. Den 

jordägande klassen kan därmed antas ha haft en relativt tryggad ålderdom, då de formellt 

fick en sorts besittningsrätt på gården.  

För tjänstemän och arbetare började det under 1600-talet växa fram separata lösningar, 

exempelvis fanns tidiga pensionssystem vid vissa bruk och för civila tjänstemän, andra 

bruksarbetare fick behålla en mindre stuga med jordlott. Hantverkarskråna hade en form av 

pensionskassa där yrkesverksamma betalade in pengar för försörjning av inte längre 

arbetsföra hantverkare. Ett faktum som här bör beaktas är att många inte uppnådde någon 

ålderdom att tala om.  

 

Fattigstugorna på landsbygden bestod i regel av enkla, timrade stugor, som blev mycket trångbodda. Här de 

boende i fattigstugan i Unnaryd. Källa: Unnaryd-Jälluntofta Fornminnes- och hembygdsförbund. 
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För de egendomslösa på landsbygden blev omsorgen tidigt en sockenangelägenhet. År 1686 

utgick genom kyrkolagen en uppmaning till socknarna om att bygga fattigstugor, där de äldre 

och fattiga som var någorlunda rediga och inte behöver vårdplats på hospital ska inhysas. 

Skyldigheten för den enskilda socknen att bedriva fattigvård instiftades dock inte förrän i den 

nya Fattigvårdslagen ifrån 1847. Då hade mängden äldre betydligt ökat, och skulle komma 

att fortsätta öka under 1800-talet. Det är svårt att jämföra vad som var värst av att vara 

fattig på landsbygden respektive i städerna, men klart är att landsbygdens fattigstugor hade 

betydligt sämre standard än städernas fattighus.  

 

Äldreomsorgen på 1900-talet 

Fattigstugan eller undantaget var fortfarande den dominerande boendeformen för icke-

arbetsföra äldre kring sekelskiftet 1900. I rapporten Från fattigvård till valfrihet av Lena 

Hörngren för Sveriges kommuner och landsting, avhandlas den moderna äldreomsorgens 

framväxt under 1900-talet. År 1918 blev kommunerna i revideringen av fattigvårdslagen 

ålagda att tillhandahålla ålderdomshem. På så sätt förflyttades alltså ansvaret för 

äldreomsorgen ifrån socken till kommun, men ingen större förändring inträffade vid denna 

tid, då socknarna ofta utgjorde egna landskommuner. Hörngren beskriver en fortsatt näst 

intill obefintlig omsorg, att lagändringen i många socknar innebar att fattigstugan helt enkelt 

bytte namn.  

 

Samlingsrum på ålderdomshem, 1950-tal. Foto: Karl Heinz Hernried. Källa: Nordiska Museet 
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Reformen innebar också, enligt Hörngren, att en del större ålderdomshem byggdes, men att 

det var ett institutionsliknande boende som ända fram till 1956 gick under 

fattigvårdskategorin. Det egentligt största genombrottet var att olika typer av omsorgsbehov 

skulle delas upp mellan olika institutioner. I Socialmedicinsk tidskrift skriver Mats Thorslund, 

professor i socialgerontologi, att det på grund av den svåra ekonomiska situationen i Sverige 

på 1920-talet inte började byggas ålderdomshem på allvar förrän på 1930-talet. 

Förhållandena på dessa var länge okända, men uppdagades i en artikelserie av Ivar Lo 

Johansson år 1949, där skarp kritik riktades mot de äldres tillvaro.  

Mellan 1953 och 1965 infördes statliga bidrag till kommunerna för uppförande av 

ålderdomshem. Den riktigt stora expansionen av antalet boenden för vård och omsorg har 

dock skett efter detta, främst mellan 1960-1980-tal. Detta hänger intimt samman med 

efterkrigstidens välfärdsstat. Framför allt fick vi under denna tid speciella servicehus och 

gruppboenden för dementa och funktionshindrade.   

 

Barnomsorgens historia 

Den organiserade barnomsorgen har i Sverige en relativt kort historia. Den första form av 

organiserad barnomsorg som förekom var barnkrubban, en verksamhet med fokus på 

barnpassning i det framväxande industrisamhället på 1800-talet. Barnkrubban som 

omsorgsform inrättades år 1854, då den första barnkrubban öppnade i Stockholm.  

 

Interiörbild från barnkrubba, tidigt 1900-tal. Foto: Okänd. Källa: Nordiska Museet.  
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Uppsatsen Från barnkrubba till Lpfö 98, skriven av Johanna Freij Gunnarsson och Jenny 

Rehngren vid Högskolan i Borås, sammanfattar de faktorer som låg till grund för denna 

första typ av barnomsorg. Syftet var ursprungligen att se till att de allra fattigaste barnen 

sågs efter av vuxna om dagarna, istället för att försöka klara sin egen överlevnad genom att 

exempelvis tigga. Det fanns alltså, precis som i fallet med många ålderdomshem, en 

filantropisk grundtanke. Detta förstärks ytterligare av det faktum att barnkrubborna drevs av 

privata stiftelser med en uttalad ambition att värna om samhällets svaga.  

Under 1800-talet kom barnkrubbornas syfte att förändras, till att bli institutioner för 

yrkesarbetande mödrars barn. Kring sekelskiftet ledde två systrar utvecklingen i Sverige. 

Ellen och Maria Moberg var inspirerade av pedagogen Friedrich Fröbels idéer om 

stimulerande miljöer för barns utveckling, så kallade kindergartens, eller barnträdgårdar. 

Den första barnträdgården startade år 1899 av systrarna i Norrköping, som senare kom arr 

starta ytterligare en år 1904 som vände sig till arbetare. Barnträdgårdarna var annars en dyr 

inrättning för de övre samhällsklasserna. Med sin pedagogiska verksamhet kan de dock sägas 

vara det första riktiga steget till den moderna förskolan.  

 

Mönsterbarnträdgård på Baltiska utställningen i Malmö år 1914. Foto: Albert Wilhelm Rahm Källa: Malmö 

museer.  

Enligt artikeln Förskolans pionjärer av Magnus Fock bildades Svenska Fröbelförbundet år 

1918, i syfte att samordna barnomsorgen i landet. Förbundet försökte förmå barnkrubborna 

att övergå ifrån barnpassning till en mera pedagogiskt inriktad verksamhet. Den 

organiserade barnomsorgen fick dock inget större genomslag, antalet barnkrubbor och 

barnträdgårdar ökade mycket långsamt.  
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Under 1930-talet synliggjorde Alva Myrdal i skriften Stadsbarn, den klasskillnad som trots 

Fröbelförbundets ansträngning uppstått mellan barnkrubban och barnträdgården som 

institution. En modernisering av barnomsorgen med integration av de två omsorgsformerna 

var nödvändig, ansåg Fröbelförbundet. Tillsammans med Befolkningskommissionen, som 

hade i uppgift att utreda de sjunkande födelsetalen, bildades den nya institutionen daghem. 

Fock skriver att ”Det skulle dröja många år innan staten på allvar kom att intressera sig för 

förskolebarnens fostran. Det andra världskriget kom emellan med andra ekonomiska 

prioriteringar”.  Detta var en av anledningarna till att det tog så pass lång tid för 

barnomsorgen att bli en allmänt etablerad samhällsservice. Efter kriget behövdes kvinnornas 

arbetskraft inte heller som tidigare, och hemmafrun blev ett eftertraktat kvinnoideal. I 

paketet ingick att barnomsorgen sköttes bäst i hemmet.  

Det var först på 1960-talet som diskussionen om en statligt understödd barnomsorg i alla 

kommuner togs upp på allvar igen, och synen på daglig omsorg om de mindre barnen blev 

mindre laddat, efter att tidigare varit förknippat med fattigdom. Då olika industrier i Sverige 

expanderade, blev det vanligare att kvinnor yrkesarbetade. Eftersom kvinnorna behövdes i 

arbetslivet blev rätten till barnomsorg en politisk fråga.  

Barnstuga var ett samlingsnamn för lekskolor och daghem under 1960-70-tal. År 1972 antog 

riksdagen en lag om allmän förskola, som ledde till att kommunerna blev tvungna att 

erbjuda alla sexåringar plats i förskola. Fem år senare, 1977, kom barnomsorgslagen, där 

kommunernas ansvar för att tillhandahålla förskola ökade. Man kan alltså säga att 1970-talet 

var det årtionde då förskolan verkligen blev en folklig institution. Det är också det årtionde 

som byggandet av speciella förskolebyggnader verkligen tog fart, för att fortsätta in i vår tid.  

 

Omsorgens byggnader i Marks kommun  

De första ålderdomshemmen var, för sin tid större institutioner. De byggnader som 

uppfördes på landsbygden kan dock i jämförelse med dagens äldreboenden anses vara 

mycket små. Ett exempel är Hyssna ålderdomshem, byggt år 1930 med plats för 14 boende 

och två i personalen. Det är utrett att det kring 1930-talets början byggdes åtminstone fyra 

ålderdomshem i Marks kommun. Utöver Hyssna finns Örbyhem i Örby, och Solgård i Fritsla. 

Om Solgård i Fritsla beskrivs att hemmet har en ”kronisk” och en ”vanlig” avdelning.  

I Sätila uppfördes ett ålderdomshem på fastigheten Alfsgård år 1930, beläget vid kyrkan med 

utsikt över sjön Lygnern. Till boendet hörde en likbod, liksom till de flesta andra 

ålderdomshem, men även ett hönshus. Idag fungerar det gamla ålderdomshemmet som 

förskola. År 1938 byggdes även ett ålderdomshem i Skephult, som tidigare hade disponerat 

tre platser i Redslareds sockens ålderdomshem. Detta var byggt med filantropisk finansiering 

av ett par, Fredrika och Teofilus Eriksson, och hade rum för 10 boende och en anställd.  

Surteby-Kattunga och Berghem hade gemensamt ålderdomshem beläget i Björketorp på 

fastigheten Bengtsgård. Om detta finns inte uppgifter om byggår, varför den kan vara en 

äldre byggnad som byggts om till ålderdomshem. I Fotskäl fanns ett ålderdomshem som var 
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gemensamt för Hajom, Tostared och Fotskäls socknar, som bildat ett så kallat 

socialvårdsförbund. Detta innebar att socknarna delade på ansvaret i sociala frågor. 

Det fanns tidigt en barnkrubba i det som idag kallas Hemgården i Rydal. Detta är inte 

oväntat, då Rydal är kommunens enda renodlade bruksort, och således under 1800-talet 

hade många invånare som var yrkesarbetande mödrar.  

 

Örbyhem, ett av de flertalet äldreboenden som uppfördes på 1930-talet. Källa: Vänersborgs museum.  

 

Det nuvarande Hemgården i Rydal inhyste tidigare en barnkrubba, samt hem för ensamstående mödrar. 
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Ett av de tidigaste daghemmen i kommunen var L.J. Wingqvists daghem i Fritsla, som låg på 

fastigheten som då hette Bergagård 1. Den fungerade från början som filial till Restads 

sinnessjukhus då den byggdes på 1800-talet, men har bytt ägare flera gånger och enligt 

Sveriges bebyggelse även varit bostad för ensamstående kvinnor innan den byggdes om till 

daghem, troligtvis 1945. Det fanns plats för 32 barn, för en kostnad av 75 öre per barn och 

dag.  

Specifika byggnader för förskolor är i regel uppförda tidigast på 1970-talet. Det finns 

visserligen tidigare exempel, men de är inte särskilt vanliga. Då dessa byggnader är utsatta 

för hårt slitage och förändrade pedagogiska rön, finns få exemplar som kan kallas 

välbevarade. Det är också vanligt med förskolor belägna i direkt anslutning till en skola. 

Dessa tenderar att vara utformade som skolbyggnader utan tydlig distinktion. Exempel på 

detta i Mark är Lyckegårdens förskola i Kinna och Öxabäcks förskola.  
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