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Abstrakt 
  
ALKOHOLSAMTAL MED BLIVANDE FÖRÄLDRAR  
-   EN METOD FÖR MÖDRAHÄLSOVÅRDEN.  
  
Barnmorska Hjördis Högberg, MVC, Vårdcentralen, 438 32 Landvetter   
Barnmorska Kerstin Agnetun, MVC, Krokslätts Vårdcentral, 431 80 Mölndal    
Institution: Enheten för mödravård o. gynekologi, Primärvården, Bohuslandstinget.  
  
Introduktion: Vi saknade användbar arbetsmetod för ett förebyggade alkoholsamtal.  
Syfte: Att utveckla och pröva en metod för barnmorskans alkoholsamtal under  
graviditet. I samtalen skulle barnmorskan vända sig både till den blivande mamman  
och den blivande pappan. Projektet avsåg att ha såväl ett folkhälso- som ett  
missbruksperspektiv.  
Metod: En metod för alkoholsamtal i tidig graviditet har utarbetats för barnmorskor.  
Graviditetsvecka      5-7:  Graviditetstest på MVC med muntlig och skriftlig information.  
            8-10:  Frågeformulär och dialogsamtal.  
                             12-14:  Uppföljning.  
                                  32:  Blivande mamman och pappan utvärderar alkoholinformationen och 
                                         dialogsamtalet med enkät.  
Mera tid än brukligt har använts för att ge information om alkoholens effekter vid graviditet 
och amning. Vid inlämnande av graviditetstest har den första informationen givits muntligt 
och i form av häftet ”Graviditet och alkohol”. Vid inskrivningssamtalet ifyllde båda blivande 
föräldrarna frågeformulär, dialogsamtal om vanor, fördjupning i parets egen livssituation 
inkluderande den egna uppväxten och eventuell alkoholism i släkten. Alkoholinformationen 
gavs ur folkhälsoperspektiv och dialogsamtal användes. Barnmorskan summerade samtalet. 
Utökat stöd gavs till kvinna eller man med missbruksproblem. Handledning gavs av psykolog.  
Föräldrarna utvärderade, med enkät, barnmorskans arbetssätt i slutet av graviditeten.   
I studien, vid MVC i Landvetter, deltog 108 kvinnor och 106 män. Två kvinnor och tre män 
avböjde deltagande. Upptagningsområdet är samhällena Landvetter och Härryda med cirka 
6300 invånare i centralorterna och cirka 3400 invånare i glesbygd, sammanlagt cirka 9700. 
Samhällena är förorter i storstadsområdet Göteborg, västkusten i Sverige. 
Resultat: Utvärderingen visade att MVC:s information var den viktigaste kunskapskällan och 
majoriteten uppfattade arbetssättet som adekvat. Metoden medgav också kartläggning av de 
blivande föräldrarnas inställning till alkohol och eventuellt behov av ytterligare stöd under 
graviditeten. Av kvinnorna uppgav 52% att de använt alkohol i tidig graviditet, dock uppgav 
90% av kvinnorna att de inte alls drack alkohol vid tiden för inskrivningssamtalet på MVC 
vid detta arbetssätt. Omkring en tredjedel av kvinnorna (31%) och männen (34%) uppgav att 
de hade alkoholism i släkten. En förvånandsvärt hög andel av de blivande föräldrarna, ca en 
femtedel av männen och 7% av kvinnorna, uppgav att de hade en alkoholiserad förälder.   
Slutsats: Samtalen vid MVC ledde till ökat kunnande angående alkohol och  
spridning av denna kunskap skedde genom samtal utanför MVC i 57% genom  
kvinnorna och i 28% genom männen. Metoden förbättrade barnmorskans folkhälsoarbete 
avseende alkoholinformation. De blivande föräldrar som uppgav att de hade egen 
alkoholiserad förälder fick möjlighet till fortsatt samtal med sin barnmorska om förebilder och 
förväntningar inför föräldraskapet. Frågan gav social bakgrund och barnafödandet sattes in i 
ett generationssammanhang.  
  
Ekonomiskt bidrag från Folkhälsoinstitutet och Forsknings- och utbildningsnämnden i 
Bohuslandstinget, gjorde det möjligt att genomföra studien.  



 2 

2 

 

 
INNEHÅLL 
 
1 INTRODUKTION 3 
 
2 MATERIAL OCH METOD 
  

2.1 Undersökningsgrupp 4 
 

2.2 Material 6 
 

2.3 Metod 6 
 

2.3.1 Besök i samband med graviditetstest 6 
2.3.2 Inskrivningssamtalet 7 
2.3.3 Graviditetsvecka 20 7 

2.3.4 Graviditetsvecka 32 7 
 

3 RESULTAT    

3.1 Barnmorskans formulär  
 

3.1.1 Vid graviditetsbeskedet 8  
 3.1.2 Vid inskrivningen på MVC 8 

3.1.2.1 Informationsskrift graviditet och alkohol  8  

3.1.2.2  Alkoholkonsumtion och tolerans  9 

3.1.2.3  Andra droger 10 

3.1.2.4  Alkoholkonsumtion föregående graviditet 10 

  3.1.3 Barnmorskans egna kommentarer 11 
3.1.4 Graviditetsvecka 20 12 
 

3.2 Enkät 1 Frågeformuläret                                                  
  

 3.2.1 Alkoholkonsumtion 13 

3.2.2 Alkoholism i släkten 14 

3.2.3 Alkoholförtäring ensam eller i sällskap 15 

3.2.4 Alkoholkonsumtion senaste året 15 

 
3.3 Enkät 2 Utvärdering  
  

 3.3.1 Information 16 

 3.3.2 Alkoholsamtalet 17 

 
4 DISKUSSION  OCH SAMMANFATTNING 22 
 
5 FINANSIERING                                                          24 
 

6 REFERENSER  25 
 
7 BILAGOR     (alla formulären till studien, poster)                     26 



 3 

3 

 

1  INTRODUKTION     
 
 
 

Kvinnor har i alla tider vetat att det är skadligt med alkohol under graviditet. Detta nämns 
redan i Gamla Testamentet, Domarboken kap. 13:7. Denna kunskap försvann emellertid i den 
västerländska kulturen under lång tid. I slutet av 1960-talet började man i Frankrike 
uppmärksamma sambandet  mellan alkohol och fosterskador och i början av 70-talet beskrevs 
i USA ett fetalt alkoholsyndrom, FAS (Jones & Smith, 1973). Den fullt utvecklade 
skadebilden består av tre delkomponenter; pre- och postnatal tillväxthämning, påverkan på 
centrala nervsystemets funktion samt en konstellation av yttre avvikelser framför allt 
lokaliserade till ansikte och huvud. Därutöver finns en ökad frekvens missbildningar 
framförallt i hjärtat, centrala nervsystemet och uro-genital-organen. I Sverige rapporterade 
Olegård m.fl. (1979) att syndromet FAS förekom hos 1 av 600 barn. Antalet barn med partiell 
skadebild är okänd men har beräknats till 1 av 300 barn. Sedan dess har FAS och andra 
fosterskador i samband med alkoholkonsumtion hos mamman beskrivits i litteraturen i snabb 
takt. Flera tusen artiklar har skrivits i ämnet. 
 
Mot bakgrund av erfarenheter från de svenska studierna (Olegård 1979; Larsson 1980,1982) 
beslöt Socialstyrelsen och Landstingsförbundet i början av 80-talet att aktivt arbeta för att 
minska bruk och missbruk av alkohol hos blivande och nyblivna föräldrar. Metoder för tidig 
upptäckt och behandling behövde utvecklas och spridas. Ett annat angeläget område var att 
utveckla samarbetet mellan mödrahälsovård (MHV), socialtjänst, psykiatrisk vård och barn- 
hälsovård (BHV). Ett omfattande föräldra-alkoholprojekt ägde rum i Jämtlands och Älvsborgs 
läns landsting, FA-projektet.  
 
Erfarenheterna från FA-projektet visade följande: för att nå det övergripande målet att minska 
bruk och missbruk, måste personalen inom MHV-BHV integrera sina kunskaper i 
hälsoupplysning och psykosocialt arbete. Projektet visade att det var viktigt att både ha ett 
folkhälso- och ett missbruksperspektiv i det förebyggande arbetet. Som ett resultat av FA-
projektet blev personal inom MHV-BHV mer observant på människors livssituationer och 
behov av stöd och hjälp. Föräldrarna blev mer observanta på sin egen alkoholkonsumtion och 
fortsatte att diskutera och sprida kunskap om alkohol och graviditet (Johansson & Mägi, 
1985). 
 
Under början av 80-talet startade en behandlingsenhet för gravida missbrukare vid 
Familjesociala mottagningen vid Huddinge sjukhus. Erfarenheter från denna verksamhet har 
sammanställts i en bok av Harland (1996). Boken innehåller information om hur olika droger 
fungerar, graviditetskomplikationer för mamman och konsekvenser för fostret och barnet samt 
en beskrivning av arbetsmetod kring missbruk och graviditet för barnmorskan på 
mödravårdcentralen (MVC). Denna mottagning arbetar idag även med HIV-positiva gravida 
kvinnor.  
 
Trots att mödra- och barnhälsovården hade intensifierat det alkoholförebyggande arbetet 
under 80-talet kom i början av 90-talet signaler till Socialstyrelsen om att kunskap och 
verksamheter inom detta område var på väg att försvinna. Socialstyrelsen utformade därför en 
enkät (1992) till kommuner och landsting för att kartlägga vilka verksamheter som bedrevs 
inom området. Resultatet var nedslående. Endast ca 10% av de som besvarat enkäten 
redovisade särskilda insatser och dessa var dessutom ojämnt spridda över landet 
(Drogmissbruk och föräldraskap, 1993). 
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För att återsamla kunskap ordnade Allmänna barnhuset och Socialstyrelsen en konferens på 
Sätra Bruk som utmynnade i en rapport som beskrev olika typer av förebyggande 
alkoholarbete inom mödra- och barnhälsovård ("Det är här det börjar..."1993).  
 
Som en följd av konferensen bildades i Göteborg under 1993 ett nätverk kring missbruk och 
graviditet. I nätverket representeras skilda verksamheter inom hälso- och sjukvården. Dessa 
verksamheter beskrivs i skriften "Resurser för gravida missbrukare i Göteborg med omnejd" 
(Folkhälsosekreteriatet, 1997). Arbetet i nätverket har också resulterat i en utbildningspärm 
”Livets viktigaste nio månader - Alkohol och graviditet” (Strömland, Aronsson, 1996). 
 
En sammanställning av det internationella kunskapsläget kring alkohol och narkotika under 
graviditet gjordes på Socialstyrelsens uppdrag (Allebäck & Nyberg 1993). Slutsatsen av den 
samlade forskningen, var att det inte fanns något tröskelvärde för riskfri alkoholkonsumtion 
under graviditeten. 
 
Folkhälsoinstitutet har under åren 1994-96 prioriterat utvecklingsarbete kring alkohol med 
förebyggande hälsovård  inom mödra- och barnhälsovård. Denna satsning har gjort det 
möjligt att bedriva ett föräldra-alkohol projekt vid  MVC i Landvetter. 
 
Vid MVC Landvetter hade under lång tid blivande föräldrar med alkoholproblem (både 
kvinnor och män) fått ett utökat stöd under sin graviditet. Förutsättningar för att bedriva ett 
alkoholförebyggande arbete fanns genom att ledningen för MHV gav ett aktivt stöd och 
erbjöd fortbildning och handledning. Det fanns också ett upparbetat samarbete med bl.a. 
alkohol- rådgivningsbyrå,  spädbarnsgrupp, vuxenpsykiatrisk mottagning och socialtjänsten.  
 
Syftet med projektet var att utveckla och pröva en metod för barnmorskans alkoholsamtal 
under graviditet. I samtalen skulle barnmorskan vända sig både till den blivande mamman och 
pappan. Projektet avsåg att ha såväl ett folkhälso- som ett missbruksperspektiv. 
 
 
 

2  MATERIAL OCH METOD 
 

2.1  Undersökningsgrupp 
 
Studien genomfördes vid Landvetters mödravårdscentral och omfattade samtliga gravida 
kvinnor och deras män som skrevs in på MVC under tiden 950401 - 960331. 
 
Landvetter är en förort till Göteborg med ca 10 000 invånare. De flesta bor i villa eller radhus 
och endast ett fåtal bor i hyreslägenhet. Många flyttar från storstaden i samband med att de 
bildar familj och en del av dessa bosätter sig i sommarstugor.  
 
Upptagningsområdet för Landvetters MVC är socioekonomiskt mycket blandat. Här bor 
pendlare, de som arbetar på flygplatsen samt de som arbetar inom industri, service och 
lantbruk. 
 
Alla gravida kvinnor ( N=110) erbjöds att delta i studien tillsammans med sina män. En 
kvinna var ensamstående. Två kvinnor och 3 män avböjde deltagande. Av de 108 kvinnorna 
som tackade ja var 40 kvinnor förstföderskor och 68 kvinnor omföderskor. Av de 106 männen 
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var 37 förstagångsfäder  medan 69 hade barn sedan  tidigare. Oavsett om paret valde att ingå i 
studien eller ej erhöll alla föräldrar alkoholinformation. 
 
I utvärderingen av barnmorskans samtal ingick 103 kvinnor och 98 män. Bortfallet var 3 
kvinnor/par som fick missfall och 2 kvinnor/par som avbröt studien p.g.a. sjukhusvistelse 
eller specialistmödravård. Ytterligare tre män utgick, eftersom de ej deltagit i 
inskrivningssamtalet.  
De flesta blivande föräldrarna var mellan 25 och 34 år. Inga tonårsföräldrar fanns bland 
deltagarna. 
 
 
 

                                     
Fig. 1A. Åldersfördelning för dem som ingick i studien. (n=108 kvinnor och 106 män). 
 

                   
Fig. 1B. Utbildningsnivå bland deltagarna. (n= 108 kvinnor och 106 män). 
 
Utbildningsnivån bland kvinnor och män var ganska likartad. Ungefär hälften av de blivande 
föräldrarna hade gymnasieutbildning (48% kvinnor och 56% män) och en tredjedel hade  
högskoleutbildning (30% kvinnor och 26% män). 
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2.2   Material 
 
I samband med graviditetstest och inskrivningssamtal fick alla blivande föräldrar  både 
muntlig och skriftlig information om alkohol och graviditet. Den skriftliga informationen 
utgjordes av boken ”Graviditet och alkohol” (Folkhälsoinstitutet). Denna bok gav 
faktaunderlag för att samtala om alkohol och graviditet. 
 
I studien ingick två frågeformulär som föräldrarna fick besvara, och ett frågeformulär som 
utgjorde underlag för barnmorskans samtal med föräldrarna.  
 
Föräldraenkät 1 användes vid det så kallade inskrivningssamtalet på MVC.  Enkäten innehöll 
frågor om bl.a. alkoholkonsumtion, dryckesvanor och förekomst av alkoholism i släkten. 
Paret uppmanades att fylla i enkäten var och en för sig. Samtalet utgick sedan från hur 
föräldrarna svarat. De kodade enkäterna förvarades åtskilda från patientjournalen. 
 
Omedelbart efter besöket dokumenterade barnmorskan sin uppfattning om hur samtalet tagits 
emot samt föräldrarnas synpunkter på boken. I barnmorskans frågeformulär besvarade hon 
också uppgifter kring parets tidigare och nuvarande alkoholmönster.  
 
Föräldraenkät 2 användes i graviditetsvecka 32 och behandlade synpunkter på hur 
barnmorskan samtalat om alkohol och graviditet. Paret ombads att fylla i enkäten, var och en 
för sig, vid besöket på MVC. För att garantera anonymitet, lämnade barnmorskan rummet 
medan enkäterna fylldes i. Hon tog sedan emot de ifyllda enkäterna i slutna kuvert med 
kodnummer. Dessa kuvert  öppnades inte förrän alla i studien fått barn, vilket också paren 
informerades om. Detta gjordes för att inte störa relationen mellan barnmorska och föräldrar 
under graviditeten. 
 
 

2.3     Metod 
 
2.3.1   Besök i samband med graviditetstest. 
 
Alla kvinnor som ringde till MVC för att få tid för ett graviditetstest erbjöds en så snar tid 
som möjligt hos barnmorskan tillsammans med sin man. Syftet var både att etablera tidig 
kontakt i graviditeten och att mannen skulle vara delaktig redan från början. 
 
Alla blivande föräldrar fick i samband med graviditetsbeskedet ett skriftligt informa- 
tionsblad om syftet med studien i detta betonades att deltagandet  var frivilligt.   
 
Graviditetstestet  gjordes hos barnmorskan i en lugn och ostörd miljö. Innan resultatet var 
klart frågade barnmorskan: hur känns det om du/ni väntar barn nu? Barnmorskan fick genom 
detta en uppfattning om huruvida graviditeten var önskad eller oönskad och vilka känslor som 
väcktes. När  kvinnan/paret fått svar på graviditetstestet fanns möjlighet att ställa frågor och 
att samtala kring graviditeten. Barnmorskan gav en kortfattad information om sin och MVC:s 
roll. Först därefter inleddes ett samtal kring alkohol och graviditet. 
 
Barnmorskan började med att fråga paret vad de visste om alkohol och graviditet. Parets 
kunskaper förstärktes genom en strukturerad information av barnmorskan. Samtalet handlade 
också om hur kvinnor förändrat sina dryckesvanor jämfört med tidigare generationer. Paret 
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ombads  att läsa boken  ”Alkohol och graviditet” till nästa besök, särskilt avsnittet om tidig 
graviditet. 
 
Alla kvinnor/föräldrapar erbjöds ett samtal om alkohol och graviditet oavsett om  
graviditetstestet gjorts på MVC eller ej. Syftet med detta första samtal var att väcka intresse 
för frågor runt alkohol och graviditet. Tidsåtgången var mycket varierande beroende på 
föräldraparets behov 
 
 
2.3.2 Inskrivningssamtalet 
 
Inskrivningssamtalet förlades om möjligt till graviditetsvecka 8-10 och fördelades på två 
tider. Barnmorskan motiverade de blivande föräldrarna till ett första gemensamt besök. 
Förutom anamnesupptagande handlade inskrivningssamtalet till största del om vad som är 
viktigt att tänka på då man väntar barn. I samtalet vände sig barnmorskan både till den 
blivande mamman och pappan. I samband med information om rökning och graviditet kom 
barnmorskan in på området alkohol och graviditet. 
 
Alkoholsamtalet gick till på följande sätt: Paret fyllde i en enkät (enkät 1) som handlade om 
deras alkoholvanor det senast året, dryckesmönster före och efter graviditetsbeskedet  samt 
om det fanns alkoholism i släkten. Samtalet anpassades efter hur föräldrarna svarade på dessa 
frågor. Om det fanns alkoholism i släkten handlade samtalet om hur man hade upplevt detta. 
De män och kvinnor vars föräldrar haft alkoholproblem fick sätta ord på hur deras uppväxt 
hade gestaltat sig. Tillfälle gavs att reflektera över den egna barndomen och hur man själv 
ville bli som förälder. 
 
Informationen från det första besöket följdes upp genom samtal kring boken. Om kvinnan 
eller mannen läst boken samtalade man vidare om detta och vad de i så fall fastnat för. 
Därefter följde samtal kring eventuell alkoholkonsumtion i tidig graviditet och vid eventuella 
föregående graviditeter och amningsperioder. Även mannens  alkoholkonsumtion 
diskuterades. Det andra inskrivningssamtalet, gav möjlighet att fördjupa alkoholsamtalet, om 
barnmorskan märkte att det fanns behov för det. 
  
Syftet med alkoholsamtalet var att få en uppfattning om parets alkoholvanor och attityder till 
alkohol. Detta samtal gjorde det möjligt för barnmorskan att planera sin fortsatta kontakt med 
paret. 
 
 
2.3.2 Graviditetsvecka 20 
 
Vid besök i graviditetsvecka 20 har ibland ett kort samtal genomförts för att påminna om  
alkohol och graviditet. Dessa samtal har dock inte genomförts konsekvent med alla. 
 
 
2.3.3 Graviditetsvecka 32 
 
I graviditetsvecka 32 ombads paret göra  en utvärdering av barnmorskans samtal i tidig 
graviditet (Enkät 2). Paret hade då informerats om att barnmorskan ej kunde identifiera dem 
som  personer  i studien. De ombads att svara var för sig och att inte diskutera  frågorna med 
varandra. 
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3 RESULTAT 
 
3.1 Barnmorskans formulär 
 
Formuläret användes vid två tillfällen, dels då paret lämnade sitt graviditetstest och dels vid 
inskrivningssamtalet på MVC. 
 
 
3.1.1  Vid graviditetstest 
 
Graviditetsbeskedet gavs muntligen på MVC till 83% av de blivande föräldrarna. Dessa 
kvinnor / par fick samtidigt  en första alkoholinformation. 
  
Till de par(15%) som ringde MVC och meddelade sin graviditet, erbjöd barnmorskan ett 
samtal på mottagningen. Hos 2% av paren saknades uppgift om var graviditets- beskedet  
erhölls. 
 

Nittioåtta procent av de som deltog i studien har fått boken Graviditet och alkohol. Ett par  
ville ej ta emot boken och ett par har fått boken senare under graviditeten. 
 
 
3.1.2    Vid inskrivningen på MVC    
 
3.1.2.1  Skriftlig information 
 

Fråga: Har du läst boken Graviditet och alkohol? 

 
Nästan alla kvinnor (92%) svarade att de läst informationsskriften medan drygt hälften av 
männen (63%) angav att de läst  den.  
 
Fråga:  Vad fastnade du för i boken?    

                     
Fig. 2.  Kommentarer om boken (n= 88 kvinnor och 88 män). 
 
Tre fjärdedelar (77%) av de blivande föräldrarna var mest intresserade av att läsa om 
fosterskador och flera kommenterade särskilt de tidiga skadorna. Endast 2% tyckte att  boken 
var ointressant. Några av de som bedömde att boken var bra, har speciellt  kommenterat foto 
och bilder. Bland de som tyckte att boken var skrämmande (2%), kunde barnmorskan bemöta 
deras rädsla och fördjupa samtalet. 
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3.1.2.2  Alkoholkonsumtion, tolerans för alkohol  och inställning till egen konsumtion 
 
Fråga: Har du druckit alkohol i tidig graviditet? 
   
Hälften av alla blivande mammor (52%) svarade att de druckit alkohol i tidig graviditet. 
Svaren visade, att det var viktigt med  alkoholinformation i tidig graviditet. I formuläret har ej 
definierats vad som avses med tidig graviditet. Frågan ställdes främst för att fånga eventuell 
oro hos kvinnan och kunna samtala kring den. 
 
Fråga: Hur tål du alkohol?  
 

 
Fig. 3. Alkoholtolerans, (parets egen bedömning) (n= 101 kvinnor och 90 män). 
 
Knappt hälften av kvinnorna (47%) och drygt hälften av männen (63%) ansåg att de hade 
normal tolerans för alkohol, medan 8% av kvinnorna och 13% av männen tålde stora 
alkoholmängder. Drygt en tredjedel av kvinnorna (41%) och en femtedel av männen (22%) 
tyckte sig endast tåla små mängder alkohol.  
 
 
Fråga: Är du nöjd med din alkoholkonsumtion? (n= 102 kvinnor och 95 män). 
 
Nästan alla kvinnor (99%) som besvarade frågan, var nöjda med sin alkohol- konsumtion. 
Den kvinna som ej var nöjd med sin alkoholkonsumtion hade en relativt hög konsumtion före 
graviditet, men hade avstått helt från alkohol i tidig graviditet. Hon hade läst boken och  
särskilt fastnat för fosterskadorna. Hon angav också att hon har påverkats av barnmorskans 
samtal. 
 
Bland männen svarar 95% att de var nöjda med sin alkoholkonsumtion medan 5 % ej var 
nöjda. 
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3.1.2.3  Andra droger 
 
Fråga: Har du provat andra droger?                            
 

                             
Fig. 4. Erfarenheter av andra droger (n= 102 kvinnor och 94 män; ej svar 6 kvinnor och 12 
män). 
 
En fjärdedel (26%) av männen hade provat andra droger. Bland kvinnorna var siffran 
betydligt lägre, endast 5%. 
 
 
3.1.2.4  Alkoholkonsumtion under föregående graviditet 
 
Fråga: Hur förhöll du dig till alkohol under förra graviditeten och amningsperioden? 
 

          
Fig.5. Alkoholkonsumtion i samband med föregående graviditet  (n= 66 kvinnor) 
 
Sextiofem procent av omföderskorna hade ej druckit någon alkohol under tidigare graviditet 
och amningsperiod, 28% hade haft en mycket låg konsumtion (t ex lättöl ibland), 6% uppgav 
att de använt alkohol och 3 % har ej svarat på frågan.  
 



 11 

11 

 

3.1.3  Barnmorskans egna kommentarer 
 
Då paret lämnade mottagningen antecknade barnmorskan, dels hur hon upplevde samtalet, 
dels vad hon trodde om parets alkoholvanor. 
 
Barnmorskan upplevde ett klart ointresse hos en enda kvinna. Samtalet med denna kvinna 
bedömdes som tungt. För två av männen upplevde barnmorskan samtalet som tungt men ändå 
rakt och ärligt. Fyra män uppfattades visa ointresse och en man var förnekande och blev arg. 
Vid  samtal med fem föräldrar var det svårt att föra ett sam- tal på grund av att de hade med 
sig barn som krävde uppmärksamhet. 
 
Barnmorskan bedömde kvinnans alkoholkonsumtion under graviditeten på följande sätt.  
 

 
Fig. 6.  Barnmorskan tror att kvinnan…(n= 108 kvinnor) 
 
Barnmorskan bedömde att 85% av kvinnorna hade slutat dricka alkohol efter graviditetstestet 
samt att 8% hade slutat efter informationen. Tre procent  fortsatte att dricka alkohol och 
slutade senare i graviditeten enligt barnmorskans bedömning. Fyra procent av kvinnorna 
bedömdes av barnmorskan som nykterister. 
 
Frågor kring kvinnans och mannens förmodade alkoholkonsumtion ställdes för att försöka få 
en uppfattning om hur riktig eller felaktig barnmorskans bedömning var. Svaren jämfördes 
med vad kvinnorna/männen angivit som sin konsumtion. Barnmorskans bedömning stämde 
väl överens med kvinnornas och männens egna uppgifter.  
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Barnmorskans bedömde mannens alkoholkonsumtion under graviditeten på följande sätt.
      

 
Fig. 7. Barnmorskan tror att mannen …..(n= 98 män) 
 
Barnmorskan bedömde att fyra femtedelar (81%) av männen stöttade kvinnan till alkoholfri 
graviditet, ibland genom att minska eller sluta använda alkohol själva. Femton procent av 
männen fortsatte att använda alkohol som förut. Bland männen fanns åtminstone en 
missbrukare, medan tre har bedömts som nykterister. 
 
 
3.1.4 Graviditetsvecka 20 
 
I graviditetsvecka 20  frågade barnmorskan  kvinnan om hon kände svårighet att avstå från 
alkohol. 
 

Vecka 20 visade sig ofta vara fel tillfälle att ta upp frågan om alkohol igen. Dokumentationen 
blev  därför ofullständig. Barnmorskan tog upp frågan i de fall detta kändes meningsfullt. 
 

Trettiotre kvinnor var ej tillfrågade och fyra  kvinnor angav att de hade svårighet avstå från 
alkohol.  Kvinnorna gav följande kommentarer: 
- Svårt att avstå vin ibland. 
- Det stannar vid tanken men det skulle vara gott. 
- Jag har slutat med alkohol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2    Frågeformuläret  
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3.2.1   Alkoholkonsumtion 
 
Fråga: Har din alkoholkonsumtion ändrats något under det senaste året (dvs året före 
graviditeten)? 
Förändringar i alkoholkonsumtionsmönster framgår av nedanstående figurer. 
Svarsalternativen är de samma för kvinnor och män. 
 

 
Fig. 8. Förändringar i alkoholkonsumtion under året närmast före graviditeten, för kvinnor 
resp män ( n= 106 kvinnor och 106 män). 
 

Drygt en tredjedel av kvinnorna (39%) och männen (31%) hade minskat sin 
alkoholkonsumtion. Drygt hälften av kvinnorna (56%) och två tredjedelar av männen (68%) 
hade oförändrad en alkoholkonsumtion. 
 

Av de tre kvinnor som hade ökat sin konsumtion det senaste året, slutade två kvinnor att 
dricka alkohol efter graviditetsbeskedet och en kvinna minskade sin konsumtion. 
 
Fråga: Din alkoholkonsumtion efter graviditetsbeskedet? 
 

        
Fig 9. Förändringar i alkoholkonsumtionen efter graviditetsbeskedet för kvinnor resp. män 
(n= 108 kvinnor och 102 män). 
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Bland kvinnorna svarade 90% att de helt slutat dricka alkohol efter graviditets- beskedet, 6% 
svarade att de hade minskat sin alkoholkonsumtion och 4% att de hade en oförändrad 
konsumtion. Bland männen svarade 3% att de slutat dricka alkohol, 30% att de hade minskat 
sin alkoholkonsumtion och 63% att de hade en oförändrad konsumtion av alkohol. 
 
Av de 4 kvinnor som hade en oförändrad alkoholkonsumtion efter graviditetsbeskedet var en 
kvinna nykterist. Av de övriga tre kvinnorna drack ingen alkohol så ofta som varje vecka, en 
kvinna angav, att hon drack  lättöl  till maten ibland, en har svarat att hon drack alkohol 1-2 
ggr/år, och en kvinnan svarade att hon ibland drack 1-2 glas vin samt större mängder öl. 
 
  
 
3.2.2  Alkoholism i släkten 
 
Fråga: Finns det någon alkoholism i Din släkt?  (Paren har själva fått definiera vad de menar  
med sin släkt, och vad de uppfattar som alkoholism) 
 

 
Fig. 10. Alkoholism i släkten, kvinnor resp. män (n= 108 kvinnor och 106 män). 
 
Hos ungefär en tredjedel av kvinnorna (31%) och männen (34%) fanns alkoholism i släkten. 
När barnmorskan fördjupade samtalet framkom, att av dessa var 28 personer barn till 
alkoholister, varav de flesta var män (20 personer).  
Hos 10% av de blivande föräldraparen fanns alkoholism i både kvinnans och mannens släkt.  
 
 
 



 15 

15 

 

3.2.3  Alkoholförtäring ensam eller i sällskap 
 

    Fråga: Vem dricker du tillsammans med? 
 

        
Fig. 11. Alkoholförtäring ensam eller i sällskap. (n= 100 kvinnor och 101 män). 
 
Majoriteten av kvinnorna (83%) och männen (77%) svarade att de drack alkohol tillsammans 
med andra. Två procent av kvinnorna och 13% av männen angav att de drack alkohol både i 
sällskap och ensamma. 
 
Bortfallet utgjordes av 8 kvinnor och 5 män, därav var 6 nykterister (4 kvinnor och 2 män). 
De resterande 7 hade angivit att de ej använde alkohol varje vecka. 
 
 
3.2.4  Alkoholkonsumtion senaste året 
 
Fråga: Din alkoholkonsumtion  under det senaste året? (före graviditeten) 
 
 Alkoholkonsumtion         
  Öl   Vin   Sprit  
 Kvinnor män  Kvinnor Män  Kvinnor Män 
Hur ofta?         
1-2 ggr/vecka 15 36  16 16  5 17 
3-5 ggr/vecka 3 15  1 1  0 0 
>5ggr/vecka 2 7  0 0  0 0 
        
Hur mycket?         
1-2 enh/gång 53 53  58 47  49 49 
3-5 enh/ gång 14 27  15 24  6 20 
6-10 enh/gång 2 10  0 1  2 7 
       
Ibland mer?         
Ja 14 29  12 14  14 14 
nej 43 25  48 36  39 32 
 
Fig.12. Alkoholkonsumtion, frekvenser och mängder.  
(Med enhet menas för öl antal burkar, och för vin och starksprit antal glas) 
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På frågan om alkoholkonsumtion under det senaste året har paret angivit hur mycket öl, vin 
och starksprit de drack per vecka. Männen uppgav att de drack öl oftare och i större mängd än 
kvinnorna. Vin drack man lika ofta men männen hade en större konsumtion än kvinnorna. För 
starksprit var mönstret detsamma, männen drack oftare och mer än kvinnorna. 
 
De två kvinnor, som uppgav en ölkonsumtion på mer än 5 gånger i veckan,  kommenterade att 
de drack  lättöl. Fyra av de 7 män, som uppgav att de drack öl mer än 5 gånger i veckan, 
kommenterade att de avsåg lättöl. 
 
Det är svårt att dra några slutsatser av dessa svar, då frågan har missuppfattats av många 
svarande. Många blivande föräldrar tycktes vilja synliggöra  att de använder alkohol, men 
hade svårt att skatta antal gånger per vecka. Därför finns många fler svar på frågan om 
mängden alkohol än på frågan om ”hur ofta”. Frågan var inte avsedd att få fram några 
absoluta uppgifter, utan mer att vara en utgångspunkt för diskussion med föräldrarna kring 
deras alkoholkonsumtion. 
 
 

 3.3   Enkät 2   Utvärdering 
 
Enkäten användes av föräldrarna i graviditetsvecka 32. 
 
 
3.3.1  Information om alkohol och graviditet.  
 
Fråga: Vilken har varit din viktigaste informationskälla? 

 
Fig. 13. Viktigaste informationskälla (n= 98 kvinnor och 89 män; ej svar 5 kvinnor och 9 män ). 
 
På frågan om vilken informationskälla som har varit den viktigaste har kvinnan resp. mannen 
fått rangordna  svaren  från 1-5, där 1= viktigast. I figuren redovisas endast den viktigaste 
informationskällan. 
 
Trettioåtta procent av kvinnorna och 39% av männen uppgav  samtalet på MVC som sin 
viktigaste informationskälla. Medan 20% av kvinnorna tyckte, att samtalet på MVC under 
tidigare graviditet varit viktigast, gällde det endast för 9% av männen.  
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Lika många kvinnor som män, 18%, hade erhållit den viktigaste informationen från boken. 
Tio procent av kvinnorna och nitton procent av männen hade fått den viktigaste informationen 
av släkt eller vänner och 14% av de blivande föräldrarna hade fått den via media. 
 
 
3.2.2  Alkoholsamtalet 
 
Fråga: Har du pratat vidare med någon om alkohol? 
 

 
Fig. 14.  Samtal om alkohol. (n= 103 kvinnor och 97 män). 
 
Bland kvinnorna talade drygt hälften (57%) vidare med andra om vad alkoholsamtalet hade 
innehållit medan drygt en fjärdedel av männen (28%) talade med andra om samtalet. 
Tjugofyra procent av kvinnorna och 36% av männen hade ej talat vidare om alkoholsamtalet. 
Märkligt nog angav fler män (35%) än kvinnor (19%) att de hade fortsatt diskutera 
alkoholsamtalet med sin partner. 
 
 
Fråga: Har samtalet påverkat din alkoholkonsumtion? 

 
Fig. 15. Informationens inverkan på  alkoholkonsumtionen. (n= 101 kvinnor och 98 män). 
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Knappt en fjärdedel av kvinnorna (23%) hade påverkats i mycket hög grad av informationen, 
medan detta endast gällde för 2% av männen. Sammanlagt hade en tredjedel av kvinnorna 
(30%) påverkats av informationen men endast 14%  av männen hade påverkats. 
 
De som uppgivit att de påverkats av informationen använde alla alkohol i någon form. 
 
 
 
Fråga: Har informationen påverkat Din syn på alkohol i allmänhet (ej bara i samband med 
graviditeten)? (N= 103 kvinnor och 98 män). 
 
Majoriteten av kvinnorna (70%) och männen (79%) uppgav att deras syn på alkohol ej 
påverkats av informationen. Nio procent av kvinnorna och sex procent av männen uppgav 
dock att de påverkats i hög grad av alkoholinformationen. Av de nio kvinnor som påverkats i 
mycket hög grad av informationen, hade en uppgivit att hon var nykterist. Bland de män, som 
påverkats mycket av informationen, använde alla alkohol i någon form. 
 
 
 
Fråga Vad kommer du ihåg av barnmorskans samtal om alkohol i början av graviditeten? 
 

       
Fig. 16. Kvarstående kunskap från alkoholsamtalet (n= 103 kvinnor och 97 män). 
 
Knappt tre fjärdedelar av kvinnorna (72%) och drygt en tredjedel av männen (36%) kom ihåg 
så gott som allt av barnmorskans samtal, medan 5% av kvinnorna och en tredjedel (31%) av 
männen knappast kommer ihåg något av barnmorskans alkoholsamtal i tidig graviditet.  
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Fråga Har alkoholsamtalet tillfört något nytt? 
 

     
Fig. 17. Tillförd  ny kunskap (n= 103 kvinnor och 97 män). 
 
Bland kvinnorna uppgav c:a en femtedel (22%) att de fått mycket ny kunskap, medan endast 
8% av männen tyckte det. Ungefär hälften av kvinnorna (46%) tyckte inte att de erhöll någon 
ny kunskap om alkohol och graviditet. Motsvarande siffra för männen var 63%. Drygt hälften 
av kvinnorna och en tredjedel av männen hade fått ny kunskap  av barnmorskan i hennes 
alkoholsamtal. 
 
 
Fråga: Vad tyckte du om barnmorskans sätt att tala om alkohol? 
 

      
Fig. 18. Uppfattning om barnmorskans sätt att samtala om alkohol. (n= 102 kvinnor och 97 
män). 
 
Tre fjärdedelar av kvinnorna (76%) och drygt hälften av männen (52%) svarade att 
barnmorskans sätt att samtala om alkohol var mycket bra. Endast 4% av kvinnorna och 11% 
av männen bedömde barnmorskans sätt att tala om alkohol som mycket dåligt. Frågan ”Vad 
tyckte du om barnmorskans sätt att samtala om alkohol” fick föräldrarna också möjlighet att 
svara med svarsalternativen: intressant, lagom, likgiltigt och påträngande. 
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Fråga: Vad tyckte du om barnmorskans sätt att samtala om alkohol? 
 

       
Fig. 19. Barnmorskans sätt att samtala om alkohol (n= 103 kvinnor och 97 män). 
 
Fyrtiotre procent av kvinnorna och 37% av männen uppgav att samtalet varit intressant. Ett 
fåtal kvinnor (2%) och något fler män (7%) ansåg att samtalet varit påträngande. Av de nio 
blivande föräldrar som svarat att samtalet var påträngande hade sju föräldrar på föregående 
fråga också svarat att barnmorskans sätt att samtala var dåligt. 
 
Utrymme fanns för fria kommentarer. Bland de positiva kommentarerna framhölls att 
samtalet innehöll viktig information och ny kunskap som förmedlades sakligt. Negativa 
kommentarer berörde misstänksamhet samt uttryckt ointresse och likgiltig- het inför både 
innehåll och genomförande. 
 
 
Fråga: Var samtalet engagerande? 
 

                        
Fig. 20. Bedömning av samtalet (n= 102 kvinnor och 97 män; ej svar 1 kvinna, 1 man). 
 
Drygt hälften av kvinnorna (59%) och drygt en fjärdedelen av männen (27%) tyckte att 
samtalet varit mycket engagerande. Omkring en fjärdedel av männen (27%) och en tiondel 
(9%) av kvinnorna upplevde inte alls samtalet som engagerande. 
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 Fråga: Var barnmorskan professionell/ kunde hon sin sak? 
 

                         
Fig. 21. Barnmorskans kompetens (n= 102 kvinnor och 97 män; ej svar 1 kvinna, 1 man). 
 
Nittiofem procent av kvinnorna och 65% bland männen tyckte att barnmorskan var mycket 
kunnig. En procent av kvinnorna och 10% av männen ansåg ej att barn- morskan varit 
professionell i sitt alkoholsamtal. 
 
 
 
 
Fråga: Tog samtalet för mycket tid av besöket? 
 

                     
Fig. 22.  Samtalets tidsåtgång i relation till besökets längd (n= 103 kvinnor och 97 män; ej 
svar 1 man). 
 
Kvinnor och män hade i stort sett samma uppfattning om samtalets tidsåtgång. Ungefär lika 
många kvinnor (15%) som män (19%) tyckte att samtalet tog för lite tid i anspråk. Kvinnor 
och män tyckte i lika stor utsträckning (19%) att samtalet tagit för lång tid i anspråk. De allra 
flesta var nöjda med samtalets längd. 
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 Fråga: Saknade du något i alkoholsamtalet? 
(n= 102 kvinnor och 95 män). 
 
Frågan ”Saknade du något i alkoholsamtalet?” hade svarsalternativen ”ja” resp ”nej”. 
Dessutom fanns utrymme för fria kommentarer. Endast tre kvinnor och tre män ansåg sig ha 
saknat något.  
 
De föräldrar som angav att de saknande något i samtalet lämnade följande kommentarer;  
- Saknade koppling av alkoholkonsumtion och alkohol i tillvaron. (man) 
- Saknade medicinsk information. (man) 
- Saknade viss återhållsamhet med farorna så inte vi stackare som druckit lättöl skall oroa oss 
för missbildade och skadade barn. Kanske har jag fel men jag tror inte att lättöl skadar fostret 
(kvinna).  
 
Övriga kommentarer till samtalet var; 
- Avdramatisering trots allvaret. (kvinna) 
 - Detta är mitt eget ansvar. (kvinna) 
- Frågorna bör riktas till de som har problem med alkohol. (man) 
- Informativ information, inget saknades. (man) 
 
 
 
 
4  DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 
 
 
Syftet med  projektet var att utveckla en metod för mödrahälsovårdens barnmorskor att föra  
ett samtal med blivande föräldrar kring alkohol och graviditet. Detta samtal skulle bygga på 
föräldrarnas egen kunskap och aktiva medverkan. Vi ville utveckla en metod som kunde passa 
alla blivande föräldrar, både kvinnor och män. Ett av skälen till detta var att mannens 
inställning till alkohol, graviditet och föräldraskap är betydelsefull för hur kvinnan kommer 
att förhålla sig under graviditeten. Det är också viktigt att tidigt engagera även den blivande 
pappan i förberedelse inför föräldraskapet.  
 
Bakgrunden till studien var dels ett upplevt behov hos MVC:s barnmorskor av en modell för 
strukturerade samtal, dels rapporter om ökande alkoholanvändning bland gravida 
(Drogmissbruk och föräldraskap, 1993). I två nyligen publicerade utredningar betonas vikten 
av metodutveckling kring alkohol och graviditet (SOU 1997:8; SOU 1997:161). 
 
Barnmorskans arbete utgör en del i ett förebyggande folkhälsoarbete med uppgift att förstärka 
kunskaper och hålla kunskap vid liv. Eftersom barnmorskan träffar så gott som alla gravida 
kvinnor har hon en unik möjlighet till sådant folkhälsoarbete. Genom att vända sig till alla 
undviker barnmorskan att peka ut någon särskild person och hon har också möjlighet att 
påverka människor med olika konsumtionsmönster och olika attityder till alkohol. 
 
Att komma in så tidigt som möjligt under graviditeten med alkoholinformation visade sig vara 
viktigt eftersom drygt hälften av kvinnorna i studien angav att de druckit alkohol i tidig 
graviditet. Samtalet med barnmorskan i samband med graviditets- beskedet handlade både om 
riskerna med alkohol under graviditet men också om att fånga upp oro och skuldkänslor hos 
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kvinnor som använt alkohol i mycket tidig graviditet. För att kunna skapa en förtroendefull 
relation till de blivande föräldrarna krävs både tid och mer än ett samtal. I studien erbjöds alla 
blivande förstagångsföräldrar två inskrivningssamtal med några veckors mellanrum. Detta 
gav möjlighet att fördjupa samtalet både kring alkoholfrågan men också kring andra frågor av 
psykosocial karaktär (Rydén Wickberg 1996). Ett annat skäl till förlängd tid för 
inskrivningssamtal är att det tar betydligt längre tid att samtal med två personer. Att de 
blivande papporna kände sig delaktiga i studien framgår av att endast tre tackade nej till 
deltagande i inskrivningssamtalet som erhölls på MVC. 
 
Studien visade klart att alkoholsamtalet på MVC uppfattades som den viktigaste 
informationskällan av de blivande föräldrarna. Detta resultat kan jämföras med FA- projektet 
( Johansson- Mägi 1985) där massmedia var den mest betydelsefulla infor- mationskällan. 
Skälet till detta kan vara att massmedia under 1980-talet  skrev mycket om graviditet och 
alkohol medan intresset i media idag är lägre. Att MVC uppfattas som den viktigaste 
informationskällan av de blivande föräldrarna understryker betydelsen av att alkoholsamtal 
förs kontinuerligt inom mödrahälso-vården med alla blivande föräldrar.  
 
Tidigare erfarenheter har visat att barnmorskans roll i ett alkoholförebyggande arbete bör vara 
mer hälsoupplysande än spårande av missbruk (”detektivens”). Att hitta missbrukande 
kvinnor är en uppgift som måste ske i samarbete med socialtjänsten. Barnmorskan behöver 
någon att konsultera i de fall då hon upptäcker missbruk hos en gravid kvinna. Eftersom den 
gravida kvinnan i allmänhet går kvar på sin ordinarie mödravårdscentral, krävs ett stort 
engagemang av barnmorskan. Dessutom måste ett samarbete finnas med 
alkoholrådgivningsbyrå, missbruksenhet eller socialtjänst. 
 
Sammanfattningsvis visade studien att en majoritet av de blivande föräldrarna tycktes 
uppskatta informationen om alkohol och graviditet i den form som barnmorskan  erbjöd detta, 
dvs i ett samtal som byggde på föräldrarnas egen kunskap. 
Barnmorskan uppfattades som mycket kunnig, alkoholsamtalet var intressant, lagom långt och 
engagerande. Dessutom kom de flesta mycket väl ihåg innehållet i samtalet även i slutet av 
graviditeten. Hälften av kvinnorna och en tredjedel av männen tyckte dessutom att samtalet 
gav ny kunskap.  
 
De flesta kvinnorna, nio av tio, slutade helt att dricka alkohol efter graviditetstestet. Detta 
beslut förstärktes sannolikt av alkoholsamtalet, eftersom en tredjedel av kvinnorna angav att 
deras konsumtion påverkats av samtalet. En fjärdedel av kvinnorna hade t.o.m. påverkats i 
mycket hög grad av alkoholinformationen. Samtliga dessa kvinnor använde alkohol i någon 
form under året före graviditeten. Däremot vet vi ej något om deras konsumtionsmönster 
under själva graviditeten. Att en så hög andel som 52% av kvinnorna angav att de druckit 
alkohol i tidig graviditet visar hur viktigt det är att de blivande mammorna får kunskap om 
hur alkohol påverkar fostret redan i samband med graviditetsbeskedet. Lika viktigt är att 
fånga upp kvinnors oro och frågor kring såväl låg som hög alkoholkonsumtion. 
 
Alkoholsamtalet på MVC var den viktigaste informationskällan för både kvinnorna och 
männen. Tre fjärdedelar av kvinnorna och något lägre andel av männen angav att information 
som erhölls på MVC, muntlig och skriftlig, under aktuell eller tidigare graviditet, var den 
viktigaste informationskällan när det gällde kunskap kring alkohol och graviditet.  
 
En förvånansvärt hög andel av de blivande föräldrarna, ca en femtedel av männen och 7% av 
kvinnorna, uppgav att de hade en alkoholiserad förälder. Dessa blivande föräldrar fick 
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möjlighet till fortsatt samtal med sin barnmorska om förebilder och förväntningar inför 
föräldraskapet. Frågan gav social bakgrund och barnafödandet sattes in i ett 
generationssammanhang.  
 
Resultaten visade att samtalen kring alkohol på MVC gav ”ringar- på- vattnet”-effekt. Hälften 
av kvinnorna och drygt en fjärdedel av männen hade samtalat med  andra än sin partner om 
frågor kring alkohol och graviditet. Föräldrarna medverkar på detta sätt till att kunskap om 
risker med alkohol under graviditet inte försvinner i samhället. 
 
 
 
 
5  FINANSIERING 
 
Ekonomiskt bidrag från Folkhälsoinstitutet och Forsknings- och utbildningsnämnden, 
Bohuslandstinget, har gjort det möjligt att genomföra studien. 
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