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Sammanfattning 
Denna studie utnyttjar en temporär ökning i tillgängligheten på alkohol för att 
undersöka hur alkoholkonsumtion under graviditeten påverkar barn på lång 
sikt. Inom ramen för en försöksverksamhet som påbörjades i november 1967 i 
Göteborgs- och Bohuslän samt Värmlands län tilläts starkölsförsäljning i van-
liga livsmedelsbutiker. Den ökade tillgängligheten under försöket ledde till att 
starkölskonsumtionen i de två länen tiofaldigades. Försöket var beräknat att 
pågå i 14 månader, men det avbröts redan efter 8,5 månader sedan rapporter 
inkommit från flera håll om en kraftig försämring i nykterhetstillståndet och då 
särskilt bland ungdomar. Jag finner att försöket har haft en klar negativ effekt 
på skolresultat och arbetsmarknadsutfall bland de barn som i fosterstadiet expo-
nerades mest för försöket. Resultaten tyder på att investeringar i barns hälsa 
redan i fosterstadiet kan ge betydande effekter på humankapitalet. 

                                                      
♣ Denna rapport bygger på den engelska forskningsrapporten ”Does a pint a day affect your 
child’s pay? The effect of prenatal alcohol exposure on adult outcomes”, Working paper 2008:4, 
IFAU. Jag är tacksam för synpunkter och kommentarer från Douglas Almond, Matz Dahlberg, 
Lena Edlund, Peter Fredriksson, Erik Grönqvist, Hans Grönqvist, Lena Hensvik, Patrik 
Hesselius, Per Johansson och seminariedeltagare i Uppsala, Stockholm, STAKES, SFI, Marie 
Curie RTN mötet i Paris. Ett särskilt tack riktas till Thomas Olsson för utmärkt assistans.  
♠Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, och Nationalekonomiska institutionen, 
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1 Inledning1 
Mödrar som dricker stora mängder alkohol under graviditeten löper ökad risk 
att föda barn med fosterskador.2 Även lägre konsumtionsnivåer har visats ge 
negativa effekter på beteende och inlärningsförmåga hos barnet.3 Resultaten 
från tidigare studier är dock svårtolkade eftersom även en rad andra faktorer än 
just alkoholkonsumtionen troligtvis skiljer sig mellan barn till mödrar som 
dricker respektive avstår från alkohol under graviditeten. Exakt vilka dessa 
faktorer är känner forskaren sällan till. Det är därför mycket svårt att veta om 
observerade skillnader i barns beteende och inlärningsförmåga orsakats av 
alkoholexponering i sig eller om de härstammar från andra (för forskaren) 
icke-observerade egenskaper; t ex väsentligen olika uppväxtmiljöer.4 Ett 
orsakssamband mellan alkoholexponering i fosterstadiet och fostrets utveckling 
har belagts genom flera djurförsök, men det är inte självklart att dessa resultat 
är direkt överförbara till människor. 

Denna studie utnyttjar en temporär förändring i tillgängligheten av alkohol 
för att skatta de långsiktiga konsekvenserna för barnet av alkoholkonsumtion 
under graviditeten. Tillgängligheten förändrades i och med en försöks-
verksamhet som initierades den 1 november 1967 i Göteborgs- och Bohuslän 
samt Värmlands län. Under försöket tilläts starkölsförsäljning i vanliga livs-
medelsbutiker. Försöket var tänkt att pågå i 14 månader för att därefter utvärde-
ras. Syftet var att förändra konsumtionsmönstret från spritkonsumtion mot 
drycker med lägre alkoholhalt. Till följd av att det från flera håll inkommit 
oroande rapporter om en kraftig försämring av nykterhetstillståndet i försöks-
länen så avbröts försöket i förtid den 14 juli 1968 och kom därmed att pågå 
endast under 8,5 månader. Dagen efter försöket avslutats återtog Systembolaget 
monopolet på försäljning av starköl.  

I studien undersöks hur det har gått på arbetsmarknaden och i utbildnings-
väsendet för de barn som fortfarande var i fosterstadiet under försöket. Jag 
finner att barn till unga mödrar som i fosterstadiet exponerades mest för för-
söket i genomsnitt har lyckats betydligt sämre än barn födda i övriga delar av 
landet. Detta ligger i linje med att alkoholkonsumtionen bland ungdomar ökade 
                                                      
1 Denna rapport är en förkortad och populariserad version av Nilsson (2008). Vi hänvisar till den 
studien för en fullständig och mer detaljerad resultatredovisning och diskussion.  
2 Se t ex  Larkby och Day (1997), West och Blake (2005). 
3 Se t ex Day och Richardson (1991), Jacobson och Jacobson (1999) 
4 Se t ex Sayal (2007) för en översikt och fler exempel på metodproblem som finns kopplade till 
frågan. 
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särskilt markant under försöket. Att alkoholkonsumtion under graviditeten 
påverkar barnet även på lång sikt är intressant ur ett ekonomiskt perspektiv 
framför allt eftersom detta ger en fingervisning om vikten av tidiga 
investeringar i barns hälsa. 

Återstoden av denna rapport är upplagd som följer. Avsnitt 2 ger en kort 
överblick om erfarenheterna från medicinska och epidemiologiska studier av 
hur alkohol kan påverka fostrets utveckling. Avsnitt 3 beskriver försöks-
verksamheten. I avsnitt 4 presenteras datamaterialet, metoden som används, 
och resultaten. Avsnitt 5 sammanfattar och diskuterar resultaten i rapporten. 

2 Tidigare studier  
Lemoine m fl (1968) var de som först påvisade att kraftig alkoholkonsumtion 
under graviditeten kan leda till fosterskador hos människor. Internationellt blev 
sambandet känt genom att Jones och Smith (1973) identifierade ett antal 
gemensamma symptom bland spädbarn födda av alkoholiserade mödrar.5 
Dessa symptom samlades under begreppet fetalt alkoholsyndrom (FAS). 
FAS-diagnosen ställs enbart på basis av kliniska symptom i kombination med 
vetskap om att modern druckit betydande mängder alkohol under graviditeten. 
De tre symptomen är: tillväxthämning före och/eller efter födelsen, missbild-
ningar på ansikte och/eller andra kroppsdelar/organ samt symtom från hjärnan 
och övriga centrala nervsystemet (Sokol och Clarren, 1988). Efter dessa studier 
har en rad försök gjorts för att fastställa en ”säker nivå” på alkoholkonsum-
tionen då skador på fostret inte kan uppstå. Någon konsensus finns dock inte 
idag.6 Därför rekommenderas gravida kvinnor att helt undvika alkohol under 
graviditeten i många länder.7 Dosen och konsumtionsmönstret verkar spela en 
viktig roll för uppkomsten av skador på fostret. En mindre mängd alkohol 
drucken under kort tid (t ex några timmar) verkar exempelvis kunna ge mer 
skador än en större mängd jämt fördelad under en längre period (t ex en vecka) 
(Bonthius and West, 1990; Jacobson och Jacobson, 1993). Skador på fostrets 

                                                      
5 Den första svenska studie på området är gjord av Olegård m fl (1979). 
6 Se vidare t ex  Russell (1991) och  Henderson m fl (2007). 
7 Internationellt finns det en viss variation i rekommendationerna. Liksom i Sverige 
rekommenderas kvinnor i t ex USA, Frankrike och Canada att helt undvika alkohol under 
graviditeten. Brittiska hälsoministeriet reviderade i maj 2007 sina rekommendationer från att ha 
angett en säker nivå på 1–2 drinkar upp till två gånger per vecka till att undvika konsumtion 
överhuvudtaget.  
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utveckling verkar kunna uppstå under hela graviditeten. Studier på djur har 
visat att hjärnans utveckling verkar vara mest lättpåverkad av alkohol under 
den sista tredjedelen av graviditeten (Marcussen m fl, 1994). Om dessa resultat 
är fullt generaliserbara till människor är dock osäkert. Vad gäller 
beteendestörningar hos människor finns det få belägg som talar för att alkohol-
konsumtion under någon speciell period av graviditeten skulle vara mer skadlig 
än en annan. 8 9 Immunsystemets utveckling kan även påverkas negativt av 
alkoholexponering i fosterstadiet vilket kan leda till en ökad känslighet för 
infektioner i barndomen (se Zhang m fl, 2005). 

Sammanfattningsvis finns det en rad mekanismer genom vilka alkohol-
konsumtion under graviditeten kan påverka barnets hälsa, inlärningsförmåga, 
beteende och därigenom även mer långsiktiga utfall.  

3 Försöksverksamheten med starköl 
Efter avvecklandet av motboken hösten 1955 kom alkoholkonsumtionen i Sve-
rige att öka kraftigt. Som en följd av detta ökade även de alkoholrelaterade 
skadorna. I syfte att minimera de negativa hälsoeffekterna av alkohol-
konsumtion genomfördes under perioden 1960 till 1980 en rad policyåtgärder 
för att förändra konsumtionsmönstret från spritdrycker till drycker med lägre 
alkoholvolym.10 

 Ett exempel på en sådan policyåtgärd var försöksverksamheten med 
starkölsförsäljning i Göteborg- och Bohuslän samt Värmlands län som inleddes 
i november 1967.11 Under försöket tilläts vanliga butiker att sälja starköl. För-
söket planlagdes noggrant och åtgärder för att kunna följa förändringar i kon-
sumtionsmönstret vidtogs. Försöket var tänkt att löpa under hela 1968 för att 
sedermera utvärderas. Redan relativt tidigt under försöksperioden inkom dock 
rapporter om en kraftig försämring i nykterhetstillståndet i försökslänen, och 
särskilt då bland ungdomar. Som följd av detta avbröts försöket i förtid den 14 

                                                      
8 Det är mycket svårt att identifiera kritiska perioder under graviditeten vad gäller alkohol-
konsumtion hos människor. T ex är det väldigt få kvinnor som inte dricker under den första delen 
av graviditeten men som väljer att göra det under den sista delen. Se Coles (1994) för en ut-
tömmande diskussion. 
9 Se Kelly m fl (2000) för en översikt av studier som fokuserat på hur beteendet påverkas. 
10 Se Room (2002) för en detaljerad översikt om svensk och nordisk alkoholpolitik efter 1950. 
11 Detta avsnitt bygger på SOU 1971:77 som i detalj beskriver försökets utformning och 
utveckling. 
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juli 1968. Dagen efter återupptog Systembolaget sitt monopol på försäljning av 
starköl. 

För starköl, vin och sprit finns det mycket bra data på försäljningen före och 
efter försöket i försökslänen och övriga delar av landet. Figur 1 visar utveck-
lingen av mängden såld starköl i liter per capita under perioden 1962–72 i för-
sökslänen samt i landet som helhet. Under försöket ökade starköls-
konsumtionen i de båda försökslänen från 1,4 till 13,5 miljoner liter under det 
första halvåret 1968 och detta utan att konsumtionen av vin och sprit för-
ändrades nämnvärt (SOU 1971:77). Vad gäller konsumtionen av mellanöl är 
uppgifterna tyvärr mer bristfälliga. Här finns endast månadsvis data på aggre-
gerad nivå. Eftersom stark- och mellanöl troligtvis är nära substitut så är det 
rimligt att misstänka att en väsentlig del av ökningen i starkölskonsumtion 
speglar en minskning i mellanölskonsumtionen. Tidigare beräkningar visar att 
den totala konsumtionen per capita i genomsnitt endast ökade med fem procent 
under försöket. Dock genomfördes inga beräkningar för att försöka mäta 
eventuella skillnader i förändringen av konsumtionen bland olika grupper inom 
försökslänen. Den relativt större ökningen i tillgänglighet i kombination med 
rapporterna om en kraftig ökning av främst ungdomsfylleriet tyder rimligen på 
att förändringen i totalkonsumtionen var betydligt större bland ungdomar yngre 
än den aktuella åldersgränsen på Systembolaget som var 21 år. Under försöket 
låg åldergränsen för inköp av öl i de vanliga livsmedelsbutikerna på 16 år (SFS 
1967:213, SFS 1961:159). 
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Figur 1: Starkölsförsäljning 1962–1972  

SCB (1962–1972). 
 
Givet det vi vet om relationen mellan fostrets utveckling, intensiv-

konsumtion under graviditeten, rapporterna om en tydlig försämring av nykter-
hetstillståndet bland ungdomar i försökslänen och det internsivkonsumtions-
mönster som är vanligt förekommande i Sverige finns det anledning att tro att 
försöket kan ha påverkat barnen som fortfarande var i fosterstadiet under för-
söket.12 I följande avsnitt beskrivs hur vi går till väga för att fastställa om, och i 
så fall i vilken utsträckning, försöket på lång sikt har påverkat barnen som 
exponerades mest. 

 

                                                      
12 Se till exempelvis Kühlhorn (2000) och Gustafsson (2005) för en överblick av intensiv-
konsumtion i Sverige. 

IFAU – De långsiktiga konsekvenserna av alkoholkonsumtion under graviditeten 7 



4 De långsiktiga effekterna av försöket  
4.1 Databeskrivning och urval 
Denna studie utnyttjar registerdata från SCB för att undersöka om ökningen i 
alkoholkonsumtion under försöket påverkat barn som var i fosterstadiet under 
försöket. Datamaterialet som används kommer från registerdatabasen LOUISE 
och det s k flergenerationsregistret. I dessa data finns uppgifter om födelselän 
och födelsemånad för individen samt moderns ålder vid födseln. Utifrån dessa 
tre variabler är det möjligt att identifiera huruvida individen under fosterstadiet 
exponerades för försöket eller inte. Som mått på eventuella långsiktiga konse-
kvenser för individen används här information på den högsta utbildningsnivå år 
2000, samt arbetsinkomster vid 32 års ålder. De barn som inkluderas i studien 
är alla förstfödda i Sverige mellan 1964 och 1972.13 

Utifrån denna urvalsram är det möjligt att schematiskt dela upp barn födda i 
försökslänen i åtminstone fyra olika grupper: (1) de som föddes innan försöket 
(t o m oktober 1967), och således endast exponerades efter födseln; (2) de som 
var i fosterstadiet under försöket, vars mödrar blev gravida innan försöket 
påbörjades (dvs innan november 1967); (3) de som var i fosterstadiet under 
försöket, vars mödrar blev gravida under försöket;  och (4) de barn vars mödrar 
blev gravida efter att försöket avslutats (dvs efter 14 juli 1968) och som såldes 
inte exponerades för försöket vare sig under fosterstadiet eller efter födseln.  

Den här studien fokuserar på grupp (2). Huvudskälet är att försöket inte på-
verkade tidpunkten för när mödrarna blev gravida. Detta är viktigt eftersom det 
sedan tidigare är känt att alkoholkonsumtion ökar riskbeteende bland ungdomar 
och därmed även sannolikheten för oplanerade graviditeter (Kaestner och 
Joyce, 2001; Grossman och Markowitz, 2005). Genom att fokusera på barnen 
till de kvinnor som blev gravida innan försöket påbörjades så minimeras risken 
att förväxla effekten av en oplanerad graviditet på barnets långsiktiga utfall 
från den rena effekten av att exponeras för alkohol. För att tillåta eventuella 
effekter av försöket att skilja sig åt beroende på när och under hur lång tid av 
graviditeten barnet exponeras så delas barnen som tillhör grupp (2) i ytterligare 
två grupper: de vars mödrar var i tidig graviditet (månad 1–4) respektive sen 
graviditet (månad 5–9) när försöket inleddes. Anledningen till denna uppdel-
ning är att det finns skäl att misstänka att den förra gruppen (månad 1–4) löpte 

                                                      
13 Anledningen till att de förstfödda barnen har valts ut är att kvinnor utan tidigare barn är de vars 
konsumtion sannolikt påverkades starkast av en ökning i tillgängligheten på alkohol. 
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en särskilt förhöjd risk att exponeras för alkohol under fosterstadiet till följd av 
försöket. Dels eftersom de var i fosterstadiet under en längre period av försö-
ket, men också p g a att det är rimligt att anta att kvinnor i tidig graviditet mer 
sannolikt reagerar på den ökade tillgängligheten än kvinnor i den senare delen 
av graviditeten. En betydande andel av denna grupp (månad 1–4) visste troligt-
vis heller inte att de var gravida vid starten av försöket, vilket även det kan ha 
påverkat sannolikheten att förändra sin konsumtionsnivå till följd av den ökade 
tillgängligheten. Man bör slutligen även komma ihåg att riskerna associerade 
med alkoholkonsumtion under graviditeten var betydligt mindre väl kända i 
slutet av 1960-talet jämfört med vad de är i dag. 

4.2 Figurer 
Figur 2 presenterar det genomsnittliga antalet skolår uppdelat efter födelse-
kvartal för individer födda i försöks- respektive kontrollänen mellan 1966 och 
1970.14 I figuren syns tydligt att det genomsnittliga antalet skolår för individer 
födda under det andra kvartalet 1968 i försökslänen skiljer sig markant ifrån 
trenden under perioden före och efter samt från barn födda samtidigt i kontroll-
länen. 

                                                      
14 Kontrollänen inkluderar resterande delar av Sverige förutom de 5 län som angränsade till 
försöksområdet. 
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Figur 2: Genomsnittligt antal skolår, per födelsekvartal 
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Figur 3: Arbetsinkomster vid 32 års ålder (logaritmerad) 

 
Motsvarande mönster återfinns för arbetsinkomster vid 32 års ålder (Figur 3).15 
I linje med våra förväntningar om vilka som löpte störst risk för att exponeras 
för alkohol så visar Figur 2 och Figur 3 således att barn födda det andra kvarta-
let 1968 av unga mödrar i genomsnitt har lyckats betydligt sämre än barn födda 
samtidigt i kontrollänen. Som förväntat verkar barnen som var i den senare 
delen av graviditeten vid försökets början (barn födda mellan 1967:4 och 
1968:1) inte ha påverkats i någon större utsträckning av försöket, vare sig i 
termer av antal skolår eller inkomster.16  

4.3 Empirisk strategi och resultat 
Figurerna ovan antyder att den ökade tillgängligheten av alkohol i försökslänen 
framförallt påverkade barnen som exponerats under längst tid av graviditeten. 
Genom regressionsanalys kan man ta hänsyn till en mängd faktorer som skiljer 

                                                      
15 Här har de två procent av individerna med lägst inkomst (<14 000 SEK) respektive högst 
inkomst (>500 000 SEK) uteslutits. 
16 Se Nilsson (2008) för utfall och en utförlig diskussion. 
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sig mellan barn födda i försöks- och kontrollänen. I praktiken jämförs i regres-
sionsanalysen den relativa förändringen mellan barnen till yngre och äldre 
mödrar födda i försöks- respektive kontrollänen före, under och efter försöket. 
Därigenom minimeras även risken för en sammanblandning av effekten av 
försöket med effekten av någon temporär eller bestående chock som drabbar 
alla i försökslänen, t ex en lokal influensaepidemi, nedläggningar av större 
arbetsplatser, sjukhus eller dylikt. Det antagande som krävs för att kunna tolka 
skattningarna som den långsiktiga effekten av att exponeras för alkohol under 
fosterstadiet är därför relativt svagt: det får inte finnas några icke-observerade 
egenskaper som påverkar barnen på lång sikt och som förändrades samtidigt 
som försöket genomfördes och som endast drabbade barn till mammor under 
21 år i försökslänen men inte barnen till äldre mödrar.17 

Tabell 1, panel A, presenterar resultaten från regressionsanalyserna som 
fokuserar på barnens utbildning år 2000. Kolumnerna 1, 2 och 3 presenterar 
den skattade effekten av att vara i fosterstadiet under försöket på antal skolår, 
andelen som går ut gymnasiet, samt andelen med en examen från hög-
skola/universitet.  

                                                      
17 De presenterade resultaten baseras på OLS skattningar av en s k difference-in-difference-in-
differences modell (se t ex Angrist & Krueger, 1999). 
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Tabell 1: Effekterna på långsiktiga utfall 
 

Urval: Alla 
A. 
UTFALL: SKOLÅR ANDEL EXAMEN 

GYMNASIET 
ANDEL EXAMEN 

HÖGSKOLA 

Fosterstadiet (månad 1-4) -0,266*** 
(0,049) 

-0,039*** 
(0,009) 

-0,025** 
(0,012) 

Observationer 1393 1388 1387 
R-kvadrat 0,98 0,90 0,95 
Medelvärde 12,33 0,921 0,159 
B. 
UTFALL: ln(INKOMST) ANDEL MED 

NOLLINKOMST 
ANDEL MED 

SOCIALBIDRAG 

Fosterstadiet (månad 1-4) -0,241*** 
(0,053) 

0,071*** 
(0,012) 

0,036*** 
(0,009) 

Observationer 1391 1393 1386 
R-kvadrat 0,88 0,76 0,84 
Medelvärde 7,26 0,10 0,042 

Anm: Varje panel och kolumn representerar en enskild regression. Indikatorvariabeln 
Fosterstadiet (månad 1–4) antar värdet 1 om individen föddes mellan april och juli 1968, 
och annars 0.  **/*** indikerar att punktskattningen är statistiskt signifikant skilda ifrån noll 
på 5 respektive 1 procentsnivån. I regressionsmodellen inkluderas dessutom födelsekvartal-, 
födelselän- samt moderns ålder vid födseln (yngre än 21) specifika effekter och samtliga 
interaktionstermer dessa tre variabler emellan. Alla regressioner är viktade med antalet 
individer i respektive datacell som använts för att beräkna utfallsvariabeln: totalt ca 343 000 
individer. Standardfelen är justerade för eventuell heteroskedasticitet. 

 
Skattningarna ska tolkas som att antalet skolår minskade med i genomsnitt  

0,27 år (eller 3,5 månad), sannolikheten att ha gått ur gymnasiet minskar med 
3,9 procentenheter, samt att sannolikheten att ha en universitetsexamen mins-
kar med 2,5 procentenheter till följd av försöket. Samtliga dessa effekter är av 
betydande storlek och är statistiskt säkerställda med god precision.  

I den nedre delen av Tabell 1 presenteras motsvarande skattningar för de 
arbetsmarknadsrelaterade utfallen. Som synes verkar även framgången på 
arbetsmarknaden har påverkats negativt av att ha exponeras för försöket under 
fosterstadiet. Detta gäller i termer av arbetsinkomster (-24 %), andel med noll-
inkomst (+7,1 procentenheter) samt andelen socialbidragstagare (+3,6 procent-
enheter). 

I alkoholpolitiska utredningen (SOU 1971:77) spekulerar författarna huru-
vida den kraftiga ökningen i försäljningen av starköl under försöket delvis be-
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ror på att boende i grannlänen åkte till försöksområdet för att köpa öl. Därför 
har jag undersökt om den ökade tillgängligheten av alkohol även påverkade 
barn födda i länen som angränsar till försökslänen. Bland barn födda i grann-
länen återfinns dock inga signifikanta effekter av försöket (se Nilsson, 2008). 
Detta resultat tyder vidare på att huvudresultaten inte drivs av något lokalt 
arbetsmarknadsfenomen eftersom försöksregionerna och de angränsande regio-
ner idag till stor del fungerar som en lokal arbetsmarknad. 

 En stor biologisk/medicinsk litteratur har tidigare visat att män är mer 
känsliga för negativa omständigheter under fosterstadiet än kvinnor (se t ex 
Wells, 2000). I linje med dessa studier finner jag att män verkar ha påverkats 
särskilt negativt av försöket. Dessa resultat ger ytterligare belägg för att det är 
just de försämrade omständigheterna under fosterstadiet till följd av försöket 
som har orsakat de försämrade utfallen senare i livet.18 

5 Avslutande kommentarer 
Denna studie utnyttjar en temporär ökning i tillgängligheten av alkohol för att 
undersöka hur alkoholkonsumtion under graviditeten påverkar barnet på lång 
sikt. Försöket genomfördes i två län i slutet på 1960-talet och innebar att 
starköl fick säljas fritt i vanliga livsmedelsbutiker under 8,5 månader. Försöket 
innebar att tillgängligheten på alkohol ökade markant. Detta gällde i synnerhet 
för ungdomar under 21 år som tidigare inte hade haft tillgång till starkölen via 
Systembolaget, vilket även resulterade i en särskilt stark ökning av konsum-
tionen just bland ungdomar (SOU 1971:77). 

Med hjälp av registerdata från SCB finner jag att barnen till de unga mödrar 
som var gravida under försöket har klarat sig betydligt sämre i skolväsendet 
och på arbetsmarknaden vid omkring 30 års ålder jämfört med barn som föddes 
samtidigt i resterande delar av landet, samt jämfört med de barn som föddes i 
försökslänen före eller efter försöket. 

De betydande effekterna på utbildning och inkomster av alkoholexponering 
i fosterstadiet tyder på att investeringar i barns hälsa redan före födseln kan ge 
högre avkastning än investeringar senare i livet, inte bara vad gäller hälsa utan 
även för socioekonomiska utfall.19 

                                                      
18 Se Nilsson (2008) för de fullständiga resultaten. 
19 Se t ex Barker (1995) för en studie om omständigheter under graviditeten som påverkar 
uppkomsten av kroniska sjukdomar långt senare i livet. 
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