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Vilseledande råd 
om att gravida  
kan dricka alkohol

V
isst låter det bra när en professor 
och en barnläkare säger att gra-
vida kan dricka upp till sex glas 
vin i veckan utan fara för det bli-
vande barnet. Men, Agnes Wold 

och Cecilia Chrapkowska citerar forskningen 
fel. Den forskning de själva hänvisar till visar 
att barn riskerar beteendeförändringar om 
de utsatts för den mängden alkohol under 
graviditeten. Därför önskar vi alla gravida 
kvinnor en vit jul.

Boken ”Praktika för blivande föräldrar” av 
Agnes Wold och Cecilia Chrapkowska har fått 
mycket publicitet. Inte minst för det kontro-
versiella uttalandet att gravida kvinnor inte 
ska oroa sig så mycket över att dricka lite 
alko hol. Agnes Wold och Cecilia Chrap-
kowska har säkert en god avsikt men deras 
råd till kvinnor är vilseledande eftersom de 
inte lägger alla korten på bordet för ett infor-
merat val.

Agnes Wold och Cecilia Chrapkowska  säger 
att upp till sex glas vin i veckan inte påverkar 
fostret, enligt så kallade metaanalyser av 
veten skapliga studier. En av metaanalyserna 
de hänvisar till visar emellertid att måttligt 
drickande under graviditeten, definierat som 
upp till 6 eller 3 till 6 glas i veckan, var associe-
rat med förändrat beteende hos barn mellan 
9 månader och 5 års ålder. Forskarna skriver 
själva att deras resultat  visar ”att det inte finns 
någon säker mängd alko hol man kan dricka 
om man är gravid”.

Mycket av pr-arbetet kring ”Praktika för 
blivande föräldrar” har handlat om att för-
fattarna, med sin vetenskaplighet, gör upp 
med ”vilseledande hälsoråd” från svenska 
myndigheter. När det gäller frågan om alko-
hol är det ändå värt att notera enigheten 
bland folkhälsomyndigheter i många länder. 
Till och med i vinlandet Frankrike avråder 
man gravida att dricka, något som franska 
myndigheter nyligen uppmärksammade i en 
kampanj där gravida kvinnor uppmanades 
att avstå vin under sin graviditet.

Vi anser att Livsmedelsverkets råd att 
 avstå alkohol under graviditeten är riktigt, 
eftersom alkohol medför en väldokumente-

rad risk för fostret. Vi tror också att blivande 
föräldrar tycker att rådet är enkelt att ta till 
sig, givet mångas omsorg att minimera 
risker  när barnet väl är fött.  I och för sig går 
det inte att veta vad några glas i veckan skul-
le innebära för ett enskilt barn eftersom på-
visade samband alltid handlar om risker på 
gruppnivå. Det är också svårt att veta om 
beteende förändringar under barnets första 
år påverkar individen på lång sikt, när det 
gäller skolresultat och framtida yrkesliv. Ur 
ett folk hälsoperspektiv skulle emellertid ett 
utbrett måttligt drickande bland gravida 
kvinnor kunna ha betydelse. Ett antal barn 
skulle inte uppnå sin inneboende utveck-
lingspotential. 

Det finns mycket forskning som belägger 
att alkohol är ett fosterskadande ämne. Alko-
hol går enkelt över till fostret via moder-
kakan. Fostret är mer sårbart i tidig graviditet 
och riskerna ökar ju mer den gravida dricker. 
Fostrets känslighet varierar också, något som 
kan bero på individuella (genetiska) skillna-
der i hjärnans signalsystem. Däremot vet 
man inte om det finns en så kallad tröskel-
effekt (att alkohol bara över en viss nivå är 
skadligt) eller om risken ökar successivt 
redan  från ett litet ”socialt drickande”. Efter-
som det vore oetiskt att göra experiment med 
alkohol till gravida är det svårt att reda ut 
exakt  vad som är riskabelt och vad som är 
riskfritt. Forskningsfältet är hänvisat till så 
kallade observationsstudier med sina inne-
boende svårigheter, som att mäta alkohol-
konsumtion och att följa barns utveckling 
under lång tid.

I somras publicerades en intressant studie 
från Australien som stödjer möjligheten att 
redan en liten alkoholkonsumtion kan på-
verka fostret. Sedan tidigare är det känt att 
barn med allvarliga fosterskador av alkohol 
har typiska anletsdrag. De australiska fors-
karna gjorde datoriserade ansiktsmätningar 
av spädbarn och fann förändringar i ansiktets 
geometri hos barn till mammor som druckit 
även liten mängd alkohol. Givetvis vet man 
inte om  detta har betydelse för barnets fram-

Upp till sex glas vin i veckan påverkar inte fostret, enligt  boken 
”Praktika för blivande föräldrar” av Agnes Wold och Cecilia 
Chrapkowska. Men författarna lägger inte alla korten på 
 bordet för ett informerat val, skriver åtta forskare och läkare.

tida utveckling. Icke desto mindre illustrerar 
studien att alkohol i små mängder kan ha bio-
logiska effekter på fostret.

För oss är det obegripligt varför Agnes 
Wold och Cecilia Chrapkowska vill släta över 
frågan om att dricka alkohol som gravid. 
I massmedia har de sagt att dagens alkohol-
råd ger kvinnor ångest under graviditeten, 
men det hittar vi inte några dokumenterade 
belägg för. Det finns förstås vinster med att 
gravida kvinnor inte oroar sig i onödan men 
den frågan hör till en annan diskussion. Att 
råda gravida att avstå alkohol syftar till att 
förhindra alkoholrelaterade fosterskador. 
Fostret är en skyddslös part som förtjänar 
försiktighetsprincipen.

Skulle man leka med tanken att man kunde 
fråga fostret om det vill ha lite glögg eller vin 
i  jul – vad skulle det svara? Vi tror att alla 
skulle  välja ett alkoholfritt alternativ. Därför 
önskar vi alla blivande föräldrar en vit jul. 
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Det finns mycket forskning som 
belägger att alkohol är ett  
fosterskadande ämne, skriver  
debattörerna. Foto: IBL

Var femte 
tonåring 
larmar om 
föräldrars 
drickande
En av tio ton-
åringar i årskurs 
nio uppger att 
de har velat 
 hälla ut föräld-
erns alkohol.
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Klimatet måste vara 
nästa EU-projekt

Ökande klassklyftor 
bakom skulderna

Många EU-ledare letar med ljus och lykta 
efter ett projekt för att hålla samman 
 unionen. I det här sökandet missas det 
mest uppenbara svaret: klimatet. Jag 
 kommer nu bjuda in andra EU-regeringar 
till samtal för att stärka klimatarbetet, 
 skriver Isabella Lövin (MP). SvD.se/debatt

Det finns ett samband mellan växande 
skillnader i inkomster och skuldsättningen. 
Det är helt avgörande att politikerna foku-
serar på minskande klassklyftor och på  
att bygga ut den offentliga sektorn, skriver 
Lars Ahnland, doktorand i ekonomisk 
 historia. SvD.se/naringsliv/debatt 
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