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❙ ❙ Barn till mödrar med utvecklingsstörning utgör en risk-
grupp. Redan familjesammansättningen belyser detta. Den
vanligaste familjebilden är enligt internationella undersök-
ningar att barnen har normalbegåvning (85 procent) [1, 2],
mödrarna är ensamstående och fadern har psykosocial pro-
blematik. Vissa av dessa familjer kan med stöd av anhöriga
och samhället klara av att tillgodose barnens basala behov,
men vanligare är att barnen växer upp med otrygghet och brist
på stimulans samt även under klara missförhållanden. Detta
bekräftas av stor andel familjehemsplaceringar hos dessa
barn, vilket ofta blivit ett nödvändigt alternativ. 

I Sverige har barnens situation framför allt belysts av
Rönnström [3] och Gillberg och medarbetare [4], medan
Kollberg i sin avhandling »Omstridda mödrar« [5] mer stu-
derat mödrarnas situation. De senaste åren har ytterligare do-
kumentation tillkommit, nämligen från barnen själva – nu
som vuxna. En sådan beskrivning ger bilden av ett liv på spar-
låga med rädsla, otrygghet och för tidigt ansvarstagande med
efterverkningar in i vuxenlivet. 

Behovet av samordnat samhällsstöd till dessa familjer är
således stort, men vi vet idag inte hur stor denna barnrisk-
grupp är i Sverige. I Danmark [6] och Norge [7] har man ge-
nom landsomfattande enkäter kunnat få en uppfattning om
storleken av denna barngrupp.

I denna artikel redovisas resultatet av en inventering av
barn till mödrar med utvecklingsstörning i tidigare Skara-
borgs län. Resultaten kan ge en uppfattning om situationen i
andra län av liknande karaktär och sannolikt även för landet
som helhet. Undersökningen har också givit möjlighet att dis-
kutera andra data gällande utvecklingsstörning och barnafö-
dande.

❙ ❙ Metod
Inventeringen avgränsades till att söka finna de barn i åldern
0–10 år till mödrar med utvecklingsstörning som fanns 1995
i Skaraborgs län (ca 275 000 invånare). Barnen skulle således
vara födda 1986–1995. 

Eftersom huvudparten av dessa barn är normalbegåvade
och ej väsentligen skiljer sig från andra barn, kan de ej lätt
identifieras. Deras mödrar däremot har oftast tidigt uppmärk-
sammats i förskole- eller skolåldern och förtecknats inom
landstingets omsorgsverksamhet. Som metod valdes därför

att söka mödrarna bland de kvinnor som fanns förtecknade i
landstingets omsorgsarkiv. Eftersom de flesta barn föds när
mödrarna är 20–40 år avgränsades undersökningen till denna
åldersgrupp kvinnor. Kvinnornas födelseår kommer då att
ligga mellan 1946 och 1975 för att föda barn 10-årsperioden
1986–1995. Med dessa kvinnors personnummer kunde vi
från Skatteverkets folkbokföring få uppgifter om vilka som
fött barn, barnens namn, personnummer och kommuntillhö-
righet.

Två alternativa källor prövades för inventering. Enkäter
skickades till länets 62 barnavårdscentraler och till de 17
kommunernas LSS-ansvariga (LSS = Lag om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade). Svar begärdes på frågan hur

SAMMANFATTAT

Barn till mödrar med utvecklingsstörning har en upp-
växt som oftast präglas av otrygghet och understimu-
lering, de är en riskgrupp. Hur många barn som befin-
ner sig i denna riskzon vet vi ej. 

En inventering i tidigare Skaraborgs län visar att året
1995 fanns 50 barn i åldern 0–10 år till mödrar med ut-
vecklingsstörning i länet. Prevalensen var minst 1,4
promille (1986–1995), vilket omsatt för hela landet in-
nebär att minst 160 barn årligen föds till mödrar med
utvecklingsstörning. 

Undersökningen visade också att det är kvinnor med
lätt utvecklingsstörning som föder barn, att deras bar-
nafödande minskat från cirka 30 procent till cirka 15
procent under de senaste decennierna fram till 1995
och att prevalensen för kvinnlig utvecklingsstörning är
minst 1,1 procent (1946–1975).

För att stödja dessa relativt få barn och deras familjer
har kommunerna behov av läns- eller regionbaserade
stödteam med särskild kunskap om utvecklingsstör-
ning och familjebildning.

Börje Bager, tidigare överläkare, barn- och ungdomshabiliteringen, Skaraborgs läns landsting

Barn till mödrar med 
utvecklingsstörning – en inventering
Liten riskgrupp som behöver stort stöd under otrygg uppväxt



många barn man kände till födda 1986–1995 vars mödrar
hade känd utvecklingsstörning. 

Forskningsetikkommittén vid Göteborgs universitet till-
frågades om synpunkter på metodiken, och den hänvisade till
gällande regler för de aktuella registren. Godkännande erhölls
från registeransvariga för omsorgsarkiv respektive folkbok-
föring. 

Begreppen omsorgstagare och utvecklingsstörd som an-
vänds omväxlande i denna artikel är ej synonyma, vilket be-
lyses i diskussionsavsnittet.

❙ ❙ Resultat
Inventeringen utifrån landstingets omsorgsarkiv visade att
558 kvinnor förtecknats med födelseår 1946–1975. Enligt
folkbokföringsregistret fördelade sig kvinnorna enligt följan-
de (1995): 400 inomlänsboende, 70 utomlänsboende, 28 av-
lidna, 60 som ej återfanns i folkbokföringen. 

Prevalens barn
De 400 kvinnorna boende i Skaraborgs län 1995 och de 28 av-
lidna kvinnorna är undersökningens basmaterial. Av dessa
428 kvinnor hade 74 fått sammanlagt 157 barn, varav 53 föd-
des 1986–1995. Av dessa 53 barn hade två avlidit och ett flyt-
tat utomläns. Det fanns således 50 barn i Skaraborgs län 1995
i åldern 0–10 år vars mödrar var utvecklingsstörda. Under
samma tioårsperiod föddes i Skaraborgs län 38 094 barn [8].
Detta ger för den använda metoden ett prevalenstal av 1,4 pro-
mille (53/38 094), dvs 1,4 promille av de nyfödda i Skara-
borgs län har en moder med utvecklingsstörning. 

Vid den inventering som gjordes genom enkäter utsända
till länets alla barnavårdscentraler och till de LSS-ansvariga i
kommunerna svarade endast hälften. Barnavårdscentralerna
rapporterade 13 barn och LSS-ansvariga 14 barn födda
1986–1995 till mödrar med känd utvecklingsstörning. Om
alla barnavårdscentraler och kommuner medverkat kan anta-
let beräknas till 26 respektive 28 barn i länet 1995. Detta ger
prevalenstalet 0,7 promille för både barnavårdscentrals- och
kommunenkäten.

Mödrarnas begåvningsnivå
Akterna i omsorgsarkivet gav möjlighet att studera mödrar-
nas intelligensnivå. 

Det framkom att omsorgspsykologerna fram till cirka
1960-talet dokumenterade sina IQ-test med numeriska vär-
den. Därefter överväger dokumentation i beskrivande form
såsom »utvecklingsnivå motsvarande grundsärskola«. I me-
deltal har testning gjorts tre gånger under barn- och ungdoms-
åren med Terman-Merrill, WISC (Wechsler intelligence 
scale) eller Leiter. Genomsnittlig ålder vid första IQ-test var
10 år och vid sista 14 år. För de 50 mödrar med utvecklings-
störning som är födda 1946–1955 finns således numeriska
IQ-värden på alla. Med WHOs definitioner [9] hade en mo-
der måttlig utvecklingsstörning (IQ 40–50), 40 lindrig ut-
vecklingsstörning (IQ 50–70) och 9 normalbegåvning (IQ
över 70). De flesta (80 procent) hade således lindrig utveck-
lingsstörning. Medelvärdet för hela gruppen var 61,1 (sprid-
ning 47–83). För de 24 kvinnor som var födda 1956–1975
kan man utläsa att 17 har grundsärskolenivå, 4 ligger i gräns-
området kring utvecklingsstörning och för 3 saknas uppgifter
om test. Även i denna grupp överväger således lindrig utveck-
lingsstörning. 

Prevalens mödrar
Kvinnorna födda 1946–1955 hade alla fyllt 40 år vid inven-
teringen, medan kvinnorna födda 1956–1965 var mellan 30
och 40 år. De relativt få kvinnor som föder sitt första barn ef-
ter 40 år undantogs i undersökningen.

I den förra kohorten (n=164) med nära avslutat barnafö-
dande var antalet mödrar 49, och andelen var således 29,9
procent (95 procents konfidensintervall, 22,9–36,9 procent).
Elva av dessa mödrar hade fött sitt första barn efter fyllda 30
år (6,7 procent av kohorten). I den andra kohorten (n=122)
som ej avslutat sitt barnafödande registrerades 13 mödrar,
varav tre hade passerat 30-årsåldern när första barnet föddes.
Om vi antar att andelen kvinnor som föder sitt första barn ef-
ter 30-årsåldern är lika i de båda kohorterna (6,7 procent) blir
det ytterligare 8 barn i den andra kohorten, varav 3 barn redan
fanns registrerade. Den slutliga andelen blir då 18 barnafö-
dande kvinnor av 122 eller 14,7 procent (95 procents konfi-
densintervall, 8,4–21,0 procent), vilket är signifikant mindre
än andelen i den äldre kvinnogruppen. 

Prevalens kvinnlig utvecklingsstörning
Prevalensen kvinnlig utvecklingsstörning har beräknats
utifrån antalet kvinnor som förtecknats i landstingets om-
sorgsarkiv som omsorgstagare. Undersökningen visar att 558
kvinnor födda 1946–1975 hade förtecknats. Under samma
period föddes 52 759 kvinnor i Skaraborgs län [8]. Med des-
sa förutsättningar blev prevalenstalet 1,1. 

❙ ❙ Diskussion
Huvudsyftet med undersökningen var att försöka få vetskap
om hur många barn till mödrar med utvecklingsstörning som
fanns i Skaraborgs län och därigenom hur många som kunde
förväntas tillkomma varje år. Ett andra syfte var att identifie-
ra barnen och familjerna med möjlighet till uppsökande verk-
samhet. Undersökningen har begränsats till barn i åldern 0–10
år för att få ett storleksmässigt hanterbart material. 

Prevalenstalet för barnen blir beroende av tillförlitligheten
i den valda metoden, dvs att finna dem via deras utvecklings-
störda mödrar. Landstingen har under Omsorgslagen sedan
decennier haft ansvar för utvecklingsstörda personers boen-
de, vård, undervisning och sysselsättning. Man kan förutsät-
ta att alla med svår eller måttlig utvecklingsstörning varit om-
sorgstagare, medan osäkerhet finns för personer med lätt ut-
vecklingsstörning. Bland dessa senare finns dels de som inte
inskrivits eftersom de inte varit kända som utvecklingsstörda
(t ex inflyttade från annat län, invandrade kvinnor eller kvin-
nor utan omsorgsbehov), dels de som inskrivits på grund av
kombinationen svag begåvning och social problematik. 

Mycket talar för att gruppen som ej inskrivits är större och
att antalet utvecklingsstörda därför är större än antalet om-
sorgstagare. Eftersom inventeringen redovisar barn till kvinn-
liga omsorgstagare skulle därför ytterligare barn finnas till
kvinnor som är utvecklingsstörda men ej registrerade som
omsorgstagare. Detta höjer det framtagna prevalenstalet för
barnen. 

Bortfallet i grundmaterialet är förhållandevis stort och kan
påverka prevalenstalet. De 60 kvinnor som betecknats »ej
återfunna i folkbokföringen« har i flertalet fall ej kunnat
spåras på grund av ofullständiga personnummer i omsorgsar-
kivet. Rimligen har även kvinnor i denna grupp fött barn inom
den valda 10-årsperioden, vilket också ökar prevalenstalet.
Mödrar som var yngre än 20 eller äldre än 40 år ingår ej i in-
venteringen. De få barn som dessa mödrar kan ha fått påver-
kar prevalenstalet uppåt. 

Prevalenstalet för barn till mödrar med utvecklingsstör-
ning i Skaraborgs län blir således minst 1,4 promille. 

Från enkäterna till landstingets barnavårdscentraler och
kommunernas LSS-ansvariga beräknades för båda preva-
lenstalet 0,7 promille för barn till mödrar med utvecklings-
störning. Den danska enkätundersökningen [6] med 90 pro-
cent svarande gav prevalenstalet 0,5–1 promille och den nors-
ka [7] med 80 procent svarande 0,5 promille. Även om pre-
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valenstalen i Skaraborgsundersökningen är osäkrare med en-
dast 50 procent svarande överensstämmer de påfallande väl
med de danska och norska. I enkäter med frågeställning om
eventuell utvecklingsstörning finns dock uppenbar risk för
underrapportering; prevalenstalet på minst 1,4 promille base-
rat på barn till 30 årskullar kvinnor med utvecklingsstörning
registrerade i omsorgsarkivet motsvarar verkligheten bättre. 

Under 1986–1995 föddes i Sverige 1 163 503 barn [8].
Om prevalenstalet minst 1,4 promille tillämpas innebär det att
minst 160 barn till mödrar med utvecklingsstörning föds årli-
gen i landet. Detta relativt låga antal innebär att små kommu-
ner har få barn till mödrar med utvecklingsstörning, och där-
med får de begränsad erfarenhet att handlägga de oftast svåra
och grannlaga familjesituationerna. Det kan finnas behov av
ett stödteam för varje landstingsområde eller region med
särskild kunskap kring utvecklingsstörning och familjebild-
ning. Ett sådant stödteam skulle också kunna tillgodose det
stora behov av utbildning kring utvecklingsstörning som
finns inom kommunerna.

Mödrarnas begåvningsnivå
Att det med få undantag endast är kvinnor med lätt utveck-
lingsstörning som föder barn har varit väl känt inom omsorgs-
verksamheten och påpekas även av Socialstyrelsen [10]. Gath
[11] redovisar några undersökningar som talar i samma rikt-
ning. 

Kollberg [5] redovisar däremot från sin inventering i Gö-
teborgs och Bohus län 1983 högre begåvningsnivå bland 51
kvinnliga omsorgstagare födda 1933–1965 som fött barn. Av
dessa mödrar var 25 villiga att genomföra IQ-test. Bortfallet
bedömdes ej skilja sig från undersökningsgruppen. Med test-
ning enligt CVB (Centrala värnpliktsbyrån) erhölls ett IQ-
medelvärde av 80,6 (spridning 73–93), vilket enligt defini-
tion innebär normalbegåvning. 

Såväl Kollbergs inventering som undersökningen i Skara-
borgs län gäller mödrar som är identifierade från omsorgsar-
kiv, som är födda inom samma tidsperiod och som fött barn.
Varför är då skillnaden i begåvningsnivå så stor? 

Enligt bl a Hagberg och medarbetare [12], Kollberg [5]
och Grünewald [13] har successivt gynnsammare yttre psy-
kosociala förhållanden lett till att personer som i tidig ålder
bedömts ha lätt utvecklingsstörning kunnat utvecklas och ef-
termogna. Testning i vuxen ålder skulle då visa den reella
högre begåvningen. Det förhållandet att testen gjorts i olika
åldrar skulle kunna förklara skillnaden mellan undersökning-
arna. Men även om vissa mödrar vid omtestning i vuxen ålder
har ett IQ-värde strax över gränsen för utvecklingsstörning
tillhör deras barn riskgruppen. 

En annan förklaring till skillnaderna kan vara att CBV-
testet som är anpassat för vuxna anses ge högre värden än ex-
empelvis Terman-Merrill- och WISC-testen som används i
yngre åldrar.

Prevalens mödrar
För kvinnor födda 1946–1965 i Skaraborg var andelen bar-
nafödande i genomsnitt 85 procent enligt uppgifter från Sta-
tistiska centralbyrån [8]. Att bestämma barnafödandet bland
kvinnor med utvecklingsstörning är svårare eftersom de ej
återfinns i något sådant register. Genom det av Omsorgslagen
dikterade landstingsansvaret för utvecklingsstörda, har fram
till 1994 de flesta personer med utvecklingsstörning blivit re-
gistrerade, men flera osäkerhetsfaktorer finns som diskuterats
ovan. 

Socialstyrelsen anger i sin skrift »Utvecklingsstörda och
föräldraskap« från 1980 [14] att det för ett landsting rör sig
om »en eller två kvinnor per år« som föder barn. Kollberg [5]
fann 1983 i sitt basmaterial att frekvensen barnafödande kvin-

nor där var cirka 7 procent. En delundersökning visade fre-
kvensen knappt 8 procent för de kvinnor som var födda
1946–1950 och 30–35 år vid undersökningen 1980. Denna
senare grupp är jämförbar till födelseår med den äldre Skara-
borgskohorten som var 40–50 år vid undersökningen och som
väsentligen avslutat sitt barnafödande. 

Även om Kollbergs frekvenssiffra korrigeras för de ytter-
ligare kvinnor som kunnat föda sitt första barn efter 30 år är
frekvensen 8 procent påfallande låg jämfört med 30 procent i
Skaraborgsmaterialet.

Undersökningen från Skaraborg visar således att under
1960- och 1970-talen födde cirka 30 procent av kvinnor med
utvecklingsstörning barn, under 1980- och 1990-talen var
motsvarande siffra ungefär 15 procent. Tendensen är således
ett sjunkande barnafödande fram till 1995, varefter uppgifter
saknas. 

Det minskande barnafödandet bland kvinnor med utveck-
lingsstörning under den redovisade perioden kan ha flera för-
klaringar, men huvudorsaken är säkert det ökade psykosocia-
la stödet dessa kvinnor fått och deras möjlighet till reglerat
barnafödande. Från Kollbergs undersökning [5] framgår att
det finns en stor medvetenhet bland många kvinnor med ut-
vecklingsstörning om preventivmedel; p-piller var den mest
använda metoden, därnäst spiral.

Prevalens kvinnlig utvecklingsstörning
De undersökningar som gjorts för att bestämma förekomsten
av utvecklingsstörning i den svenska populationen har visat
stora variationer. Hagberg och medarbetare [12] gjorde 1978
en inventering bland fem årskullar barn i åldern 8–12 år i Gö-
teborg och fann prevalensen 0,7 procent. Landgren och med-
arbetare [15] utförde i Mariestad 1998–1999 en screening av
två årskullar 6,5-åringar (589 barn) för neurologiska och neu-
ropsykiatriska avvikelser och fann prevalensen 2,5 procent
för utvecklingsstörning. Fördelningen var 9 pojkar och 6
flickor, vilket ger prevalensen 2,2 procent (6/276) för kvinn-
lig utvecklingsstörning. 

Skaraborgsundersökningen, baserad på kvinnor registre-
rade som omsorgstagare, visar prevalenstalet 1,1 procent. En-
ligt tidigare diskussion är sannolikt antalet utvecklingsstörda
större än antalet omsorgstagare, vilket motiverar att uttrycka
prevalenstalet för Skaraborgs län som minst 1,1 procent för
kvinnlig utvecklingsstörning. Landgrens metodik, screening
av hela årskullar barn, är att föredra, men resultatet får tolkas
med försiktighet eftersom basmaterialet var begränsat.

Många faktorer påverkar prevalenstalet – tidsperioden för
undersökningen, individernas ålder vid IQ-testning, testme-
tod, population, bortfall – vilket omöjliggör säkra siffror.
Mycket talar för att prevalensen för kvinnlig utvecklingsstör-
ning i Sverige ligger mellan 1,5 och 2 procent.

Kommentarer till metodvalet
Baserat på uppgifter från omsorgsarkiv och folkbokföring har
prevalensen bestämts för barn till kvinnor med utvecklings-
störning. Därutöver har mödrar och barn kunnat identifieras
till namn, personnummer och kommuntillhörighet, vilket ger
möjlighet att identifiera familjerna och se över behovet av
stödåtgärder till barn och familj. Det borde vara möjligt att i
varje landsting/region använda det beskrivna tillvägagångs-
sättet för att identifiera denna riskgrupp av barn. Vissa svå-
righeter finns dock. Personakterna i landstingets omsorgsar-
kiv varierar mycket i kvalitet och omfång, från två blad med
ansökan om inträde till yrkessärskola till annaler över decen-
nier. Fram till ungefär födelseåret 1975 förefaller akterna
vara i stort sett bevarade och intakta, men därefter sjunker ar-
kivets tillförlitlighet. Därmed kan inte längre mödrarna till de
yngre barnen spåras via arkivet. I framtiden blir det svårt att
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identifiera vilka mödrar som är utvecklingsstörda och därmed
även deras barn. 

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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SUMMARY

Children of mentally retarded mothers – an inventory
Small group at risk, with considerable need of assi-
stance during a childhood fraught with challenges

Börje Bager
Läkartidningen 2003:100;22-25

Children born to mentally retarded mothers usually have
normal intelligence. Their fathers often suffer from
psychosocial problems. These children often grow up in
an environment of insecurity and understimulation. How
many are there? In 1995 an inventory was made in Skara-
borg county (275 000 inhabitants), Sweden, based on the
mothers' registration with the county authorities respons-
ible for supporting people with mental retardation and on
the general population register. A prevalence of 1.4 per
thousand was found. Reasons for a higher true prev-
alence are discussed. The majority of the mothers had
mild mental retardation. The rate of childbearing among
mentally retarded women fell from 30 to 15 percent over
the last three decades up to 1995. The prevalence for
women with mental retardation was at least 1.1 percent.
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av ”Diabetes”

Nya vetenskapliga rön har lagt grunden till en
ny klassifikation, nya diagnoskriterier, effektivare
behandling och prevention – inklusive vaccination –
av diabetes, som uppvisar en närmast epidemisk
spridning. Målen och medlen för den snabba
förbättringen av diabetesvården som nu är möj-
lig belyses i Läkartidningens serie, som också
analyserar konsekvenserna för patienterna, sjuk-
vården och samhället av de förändringar som
Socialstyrelsen hösten 1999 fastställde som
nationella riktlinjer.

Priset är 70 kronor

Diabetes

Särtryck


