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Förord
syftar förståelsen och kunskapenskrift till ökaDenna att om ung-

domar och k d alkohol säljs och distri-svartsprit, intes soms v
för de legala försåljningsställenabueras inom som sys-ramen -

den illegala alkohol säljstembolaget och restauranger utan som-
skolor, arbetsplatser ochpå ute på stan.

till särskilt allvarligt problemsvartspritDet ärgör ett attsom
utanför kontroll, den regel ocksåden helt samhälletsstår är som

billigare vanlig och butiken dygnet Alltspritän är öppet runt.
tillgängligheten för ungdomar ökar.detta gör att

direkt dödlig, tragiskakan också tidnings-Svartsprit vara
rubriker ungdomar har druckit dåligt renad teknisktsom exom

förgiftade alltför vanliga. Vidare kan hante-och blivitsprit är
plattform förinkomster ochringen svartsprit storage en grovav

brottslighet.
disponerad delar. delen innehål-i Den förstaRapporten är tre

omfattande fakta-ler fakta och statistik bl bygger på ettsom a
underlag från arbetet med och ungdomarSvartspritrapporten

aktuella från Centralförbundet för alkohol ochrapportersamt
narkotikaupplysning och Folkhälsoinstitutet. DärCAN görs en
kort alkoholkonsumtionen ungdomarsi Sverige,genomgång av
alkoholdrickande, del faktaoch hursvartsprit spritenen om pro-

marknadsförs.duceras, distribueras och
delen innehåller berättelser från verkligheten.Den andra tre

typfall vilar dels nämndapå statis-Det sigrör treom som ovan
berättelserna fårtikunderlag, dels ungdomars berättelser. Från vi

varför drick-reda hur ungdomarna fårpå i svartspriten,tag man
och hur det sedan.gårer
Syftet med skriften öka kunskapen och förintressetär att ung-

konsumtion och attityder tilldomars svartsprit. Det Duär somav
läser ställning till ska någotmåste Du Förgörata attsom om
underlätta sådant ställningstagande har den deleni tredjeett
samlat för vidare läsning.tips



Avsnitt

Alkoholkonsumtionen i Sverige
den totala alkoholkonsumtionenHur i Sverige Det måttärstor

vanligtvis redovisas den k statistikförda försäljningenärsom s av
alkohol. omfattar Systembolagets försäljning och brygge-Denna

Årleveranser öl. uppgick den till liter alkoholriernas 1996 6av
från och100% invånare år uppåt. Detta motsvararper 15 15

liter alkohol eller knappt stycken halvflaskor.40-procentig 43
Slår försäljningen de dricker dpåutman personer som sv-
undantar alla nykterister och andra dricker blir för-intesom -
säljningen än större.per person

ÅrAlkoholförsäljningen har tiden. denvarierat över r946 var
totala alkoholförsäljningen literSverigei 100% invåna-ca 4 per

motboken fannsDet sista året i Sverige, år mot-re. som 19 54, var
svarande siffra liter.4,9

Alkoholförsäljningen fortsatte sedan öka långt in påatt 970-I
talet och kulminerade Försäljningen uppgick tilldåår 1976. 7,7
liter och innebar fördubblingår. Detta pånästanper person en

Sprit Starköl klass2A- - - m
Vin klass Totalt2Bj :§1 jQer 100%alkohol

Källa:Alkohol-ochnarkotikautvecklingeniSverige.
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höga konsumtionen under 1970-talet resul-år. Den ett30 var a
omfattande försäljningen mellanöl den tidenden påtat av av som

vanliga matvaruaffärer.tillgänglig ivar
konsumtionsmönstrena deFörändringarna i årensenaste 20

består framför allt har minskat konsumtioni vi vår spritatt av
Åroch ökat konsumtionen och öl. helavin 67av 1954 var pro-

alkoholförsäljningenden totala olika former.sprit icent av
Vinförsäljningen uppgick endast till 8 procent.

Förändringarna har skett och utgjordeårsuccessivt sprit1996
endast den totala registrerade försäljningen medanprocent av2.5

och hade ökat kraftigt. alkoholvanor har kontinent-Våravin
aliserats. registrerade liter alkoholDen nivån 100%6 per per--

och ligger dock långt under de flesta andra jämförbaraårson -
länder: Danmark Frankrike Storbritannien literochIo, 11,5 7,3
alkohol och100% år.per person

invånareFörsäljning spritdrycker, vin och i liter alkohol 100%av per
Årenår och däröver. och15 1954, 1976, 1984 1996.

Källa:Alkohol-och.mrkotikautv i Sverige.
2 2%

Mellanöl25. 5°it5°%2 25% I Spritt 67% :

Starköl5%

14%

Starkö
s rit 43%

i
19961984

Sett längrehistorisktperspektivhar dockalkoholkonsumtionenminskatganskai liteett
fråndramatiskt. beräkning uppskattar antalet"brânnvinspannor"i SverigeEn 1829 att

år.uppgicktill Brännvinskonsumtionenuppgicktill liter och175000. 46 perperson



illegalt/

husbehov"Hembränning" ochindustriellSystembolaget
Illegalinförsel

lagligimportAnnan
Tekniskspritsvinn,reningDaglighandel,klass2

Konsumtionutomlands
Hemtillverkning,vinel.dyl

Total konsumtion

Oregistrerad försäljning konsumtionoch
alkoholförsäljnings-alkoholkonsumtionDen inte isom syns

statistiken konsumtion och införsel alkoholdrycker legalär av -
och illegal teknisk hemtillverkad hembränd ochsprit, sprit-
hemtillverkat och öl.vin

All Oregistrerad alkohol indikeradesinte svartsprit. Somär
inledningsvis för olika formersamlingsnamnetsvartspritär av
illegal alkohol. vanligaste eller illegalsvartspritDe typerna av
alkohol hemtillverkad k hembränt, teknisk ochsprit s spritär

felinsmugglad kan möjligen karaktärisera desprit. Det attvara
olika då det smugglas och öl.sprit vinäventyperna tsom ex
Omfattningen spritsmugglingen dock mycketavsevärtär störreav

för lagligt.dito och Hemtillverkning ochvin. vinän ärav
Totalt beräknas knapp tredjedel den totala alkoholkon-en av

k Oregistrerad alkohol.sumtionen vara s



Beräknade konsumtionsandelar registrerad respektive Oregistreradav
alkohol, totalt och fördelat dryckestyper. 15-75 19%.
Procent Källa:Skoleleversdrogvanor,CAN.
100-

80-

60a

40-

z Oregistrerad
20- i Registrerad

0
Totalt Sprit Starkvin Vin Starköl

införseln alkohol har också ökat omfattninglagliga iDen av
lagliga införselkvoten ökade.sedan gick med och denSverige i EU

exakt uppfattning omfattningenDet svårtär att om aven
skäl finns försäljnings-då det naturliga inte någonsvartsprit av

olika undersökningarstatistik. uppskattningar gjorts iDe som
pekar den totala andelen till mellanpå svartsprit uppgåratt 15

den totala spritkonsumtionen. Tyvärr uppvi-30OCH procent av
den minskande tendens allt vilketheller någoninte utansar -

också följande pekar den ökar,redovisas avsnitt på intei att-
bland ungdomar.minst

da alkoholvanor kan börja medungdomarnasHur ut Manser
mycketkonstatera dricker avsevärtatt att meryngre personer

blandalkohol den befolkningen. Alkoholkonsumtionenövrigaän
högre för mellanåringar 3o-5o%18-29 änär OCHpersoner 50

jämförelse med konsumtionenår. åringarI är ca 15-2070 30-49
högre.procent

Svartspritochungdomar,SocialdepartementetDs1997:81



åldersgrupper,Genomsnittskonsumtionen vecka olikai mätt i centiliterper
alkohol.IOO-procentig 1982-1990, 1992-1996.

lCentiliter100% år år årå-Iá 18-29 30-49 :O- 50-70

Källa:SIFOochTEMO.

ungdomar åldern årskurs konsumerar likaYngre i 5-års 9, inte1
mycket åringar.18-29som

Icke desto mindre konsumerar elev årkurs enligti TEMO:Sen 9
undersökning liter alkoholi genomsnitt 100% år. Fram-2,3 per5
för allt berusar folköl, starköl och vanligastesig på sprit. Detman

folköl därefter torde indikera den höga till-sprit. Dettaär att
gängligheten och förhållandevis folköllåga både ochpåpriset

underlättar inköpen för ungdomar.svartsprit
Eleverna årskurs konsumerar motsvarande ungefär tred-i 9 en

jedel för hela befolkningen. Pojkarnas konsum-genomsnittetav
till liter alkohol ochtion uppgår 100% år i genomsnitt3,0 per

flickornas till liter. betraktas hög kon-Detta måste som en1,7
med tanke alkoholtoleransen blandsumtionsnivå pojkarpå att

och flickor g-årsåldern lägre föri är än1 vuxna personer.
frånrelativt likartade tillKonsumtionsmönstrena år år. Manär

kan dock det skett ökning sedan slutetviss 1980-notera att en av
Ökningentalet. bland både pojkar och flickor sedanuppgår 1989

till ungefär procent.IO



årskonsumtionen alkoholi litergenomsnittliga totala mättberäknadeDen
årskurs efter dryckestyp och kön.bland elever 1989-1996.i 9100%

CAN.Källa:Skoleleversdrogvanor,
3,03,2 3,3 3,0pojkar 3,0 3,2 3,32,7

1,3 1,9 1,7flickor 1,6 1,71,8 1,61,5
lI l ll l || |

19961993 1994 19951990 1991 19921989

årenårskurs enkätergjordai niondeklassbland i byggerUndersökningen elever 9
och omfattarriksrepresentativaUrvalen för undersökningarnaär1991-96. ca

år. Centralförbundetför alkohol-genomförsUndersökningarnaharelevervarje6 000 av
CAN.ochnarkotikaupplysning

året. omfattarfrivilliga ochgenomförsunderhela DeMönstringsundersökningarnaär
flestaDelitet antal frivilliga kvinnorca 1995.samtligamänoch 2 procentett av

artonårsåldern. ochendastUndersökningenbesvarasrespondenterna i anonymtär upp-
årsifrån undersökningdel-registreras.1gift vilket län respondentenkommer 1995om

något år.vilket lägreäntidigaremönstrande.Bortfallet är8 procent000tog 45 varca

genomförd uppdrag denmyndighets-refererasTEMO-undersökningen är avsom
genomfördes tiden oktoberunderarbetsgruppen svartsprit.Den 30motgemensamma -

åldrarnagenomfördes intervjuermed iTotalt 15-17november 2 59913 1996. personer
år. Svarsfrekvensenuppgicktill 69 procent.

ochUngdomar svartsprit
alkohol ungdomar drickerobetydlig del denEn inte ärav som

också smuggelsprit och renadframför hembräntillegal allt men-
mycket allvar-teknisk svartspritjustsprit. Det gör är ettattsom

helt utanförillegal och därmedproblem denligt stårär äratt
helt enkeltdricker oftasamhällets kontroll. svartspritDe vetsom

får förödande konsekvenser.de dricker, vilket iblandvadinte
lägre vilketockså lättillgänglig och prisetSpriten görärär mer

för ungdomar.den särskilt attraktiv
alltungdomar och blirProblemen med svårare.svartsprit

mönstringsundersökningarna.deStudier belyser detta kär ssom
undersökningarnafrågorna har ställts iEn är om manav som

hembränt.brukar berusa påsig



Andelen mönstrande de brukar dricka hemtillverkaduppgett att spritsom
i berusningssyfte. 1984-1988, 1992-1995.

Källa:Skoleleversdrogvanor,CAN.Brukar
bsfggâa 9,1 9,3 9,0 9,0 9,4 14,5 17,6 23,5 25,5
hembränt Åll l I l l l l l |

1984 1985 1986 1987 1988 1992 1993 1994 1995

Andelen brukar dricka hembränd18-åringar berus-sprit isom
ningssyfte helt enkelt för fulla harsig tredub-nästanatt supa- -
blats. fjärdeNu han brukar dricka18-åring hem-attuppger var
bränt för berusa sig.att

Andelen elever årkurs har druckiti hembränt uppvisar9 som
likartad trend. Under perioden har andelen pojkaren 1991-95

de druckit hembränt de månadernaatt senastesom uppger 12.
ökat från till flickor har andelen ökat frånFör38 procent.34 30
till dvs med förekommer5%.38 Detän vissa vari-procent, mer
ationer det fleråren år druckit hem-över ännut1994 var ex som-
bränt hela periodenår Sett dock ökningen tydlig.än 1996. över är

årskursAndelen elever i de druckit hemtillverkad9 sprituppgett attsom
någon gång månaderna,de efter kön.senaste 12 1991-1996.

Källa:Skoleleversdrogvanor,CAN.
pojkar 34 36 38 41 42 38
flickor 30 31 35 141 43 3a

p Åll | I l I 1 l
1991 1992 1993 1994 1995 1996

bådeSvartsprit är tillgänglig och billig
Statistiken redovisats talar tydliga språk.sitt Ung-som ovan
domars konsumtion ökar. hur lätt det dåsvartsprit Men är attav

TEMO-undersökningenpå tillfrågadessvartspriten Itag per-
olika åldrar troligen skulle kunna skaffai hem-soner om man

bränt. Resultaten vid handen mellan ochattger personer 15 24
har lättast förår hembränt. mindrepå Inte änatt tag procent53

säkert kunna skaffa hembränt".sig Inkluderar detror man som



helasiffran tillskaffa hembräntkanske skulle kunna uppgår 72.
åldernundersökningen har ungdomar årEnligt iprocent. 5-24I

hembränd Skullealla ålderskategorier sprit.lättast påtagattav
formertillgängligheten andrainkluderadessutom avavman

teknisk blir statistikensmuggelsprit och spritsvartsprit än mer--
nedslående.

skullealkohol dagarAndelen bland dem dricker inom ett parsom som
eller smuggelsprit,hemtillverkad spritkunna skaffa fram literett par

åldersgrupper.i olika
TEMOKälla: 19%,

Hemtillverkat Smuggelspritgo
19

60
- Kanske
- Säkert

40-

ä
12

.35-,. ,, ,. . 0, x..-\bnbnbxbnbnx..o.txux §0$4®0°p/$m5,öo®,°Koop/bbbbñçfb$:Å®0°ø,$$6,"$6/° Q0,§16

därför lättdendricker såledesUngdomar svartsprit är attatt
marknadsprisbillig. Medskäl denEtt är är etttag attannat

marknaden kostar detlitern den illegalakronorpå på ca 40IOO
biobiljett drickakronor mycket halveller lika sigattsom en

berusad.

butikenhembränt eftersomväldigt lätt på är"Det är att tag
alla,vec/aan. betyderdygnet alla dagar Detiöppen attrunt,

detill helstoch barn, har tillgångungdomar sprit näräven
vill." berättar.Ungdomar

I4-I7-årsåldernförsta hand ungdomar iiDet sägerär som
lättastdärför dende dricker svartsprit är att tagattatt



bilden äldreIntervjuerna ungdomar väljer bortatt svart-ger av
därför de kanspriten eller fårpå folköliatt restaurang tag

eller alkohol langning från Systembolaget.genom

Ungdomar i Stockholm berättar att:
"Hembränt dricks bara anledning och det det bil-är ärattav en
ligt. Ungdomar har knappt ochnâgra särskiltinteärpengar
kräsna eller kvalitetsfixerade. kom-De ärär än 18som yngre

krogen. Självklartpå de det bjudsinte detin ärtarmer som om
billigt. bör de flestaDet ungdomarnapoängtera är inteattman
köper hembränt själva mängden dricker deti De närstora mest
bjuds fester och dylikapâ gäller kanskesituationer: Främst
detta särskilt de har lite äldre killar. har bildentjejer, agsom av

det ovanligt har direkta kontakter och detjejeräratt att att
köper själva. killar bjuder för kunnaVissa dem dittjejer att
de vill. flickorna fulla alltDet dåligt händer dem."är när är som

Vid liknande intervjuer bland ungdomar i Gällivare framkommer följande:
Grupptrycket viktig faktor, drickernämns attsom en man
för alla kompisar dricker. roligtDet inteäratt att vara ensam
nykter alla andra fulla och hör tilldetgärnär är när utman

dricka lite. låter bli betraktasOm nästanatt man man som
konstig." anledningEn till varför de intervjuade ungdomarnaannan
dricker de tyckerär de blir modigare, säkrareatt och de därige-att att

alkohol kroppenUtan ilär känna fler människor. tarnom man
kontakt lika lätt och blyga.inte många "Detär är ett. . .

enkelt ha kul och flykt frän verklighet."sätt tristatt en en
Någon menade det självai verket inte är särskilt kul allsatt utan mest

"det ska bara så."rutin, vara

Även undersökningen årskurs tydliga frågan:i på 619 ger svar
pojkarna dricker alkohol dricker hembräntprocent av som

föristället lagligt tillverkad därför det billigare ochsprit äratt 49
för det lättare få Flickorna ungefärärprocent att att tag ger

samma svar.



lika mycketDricker alla
helleralkohol och alla drickerAlla ungdomar dricker inteinte

årskursundersökningen eleversvartsprit. I i 629 uppger pro-av
dessadricker alkohol. majoritetEn1996cent att upp-man av

månaden.dricker sällan gång En"någon iänattger man mer
fjärdedel dricker vecka elleralla varjeantingenattav uppger man

ungefär fjärde-månaden. handlar alltsånågon gång i Det enom
storkonsu-del eleverna årskursi i någon mening ärsomav 9

alkohol.menter av

Dricker landet lika mycket svartspritungdomarna i hela
Skillnaderna vad gäller hembrändkonsumtionsvanor spriti är

dubbeltförhållandevis län så mångai Sverige. I vissastora uppger
druckit hembränt andra län.årskursi i Föratt som ung-9 man

lån de nedslåendedomar årskurs Värmlandsi uppvisar mest9
Värmlandsiffrorna. ungdomarna iNästan procent upp-50 av

de månaderna.har druckit hembränt senasteatt 12ger man
län delAndelen Gävleborgs och Kristianstads numerai en av

Skåne lika hög.län är nästan
förutfat-undersökningarna kommerstuderar mångaNär man

skam.tade åsikter norrländska ungdomar på I Väster-tom ex
ungdomar använderbottens län har den andelenminsta somman

nedhembränd Också Norrbotten kommer långt isig sprit. sta-av
tistiken.

medMönstringsundersökningarna uppvisar samvariation
frågeställningarnaundersökningarna årkursi äräven om9 -

från undersökning-annorlunda vilket resultatennågot gör att-
får betraktas relativt säkra. Slutsatsen är att aarna som

myck-Gävleborgs och Kristianstads län harVärmlands, avsevärt
med ungdomar och Västerbottenproblem svartsprit änstörreet

och Norrbotten.



årskurs månadernaAndelen pojkar i druckit hembränt de9 senaste 12som
4-årsmedelvärden andelen mönstrande brukar1991-1994 samt som

årskursberusa sig hembränt. efterLänsvis, sorterat 9.
Källa:TEMO.

Mönstrade brukarberusa hembränt.sigsomél l ÅrskursAntal mån.druckithembräntde9 senaste12é som
50- ---------------------------------------------------- - -

40- ----------------------------- - - - -- - - -l
30 - -- - - - - - - - - - - |
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Attityder till alkohol och svartsprit
Ungdomars och utnyttjande hög gradpå svartsprit iärsyn av en
spegling de och brukpå ochsvartsprit. Barnav vuxnas syn av

tydlig spegling detta ungdomarsEngör ärunga som vuxna. av
inställning till dricka alkohol samband fester.medi Iatt t ex
TEMO-undersökningen fick ungdomar mellan och år ta15 24
ställning till påståendet: roligare festgå"Det påär att om man
har druckit alkohol innan

ungdomar mellan och år instämmer58 iprocent av 2415
påståendet. väsentligt högre allaDetta genomsnittetär än av
åldersgrupper undersökningen,i 36 procent.

roligare festDet är druckit alkohol innan.att om man

Instämmer 36 44 27 58 47 36
Varkeneller 10 13 8 10 12 13

avståndTar 52 42 63 31 39 49 ÅlderI l I l 1 lx un.å o L pma Q +§®. 0/



tycker alkohol det roligarevanligareDet gör änär mänatt att
kvinnor.

tillfinns mycket skillnader inställningen svartspritDet istora
mellan avgörande faktor för inställningen tillolika Engrupper.

själv dricker. TEMO-undersökning-hur mycketsvartsprit är man
har väsentligtde intervjuade drickervisar att mestsom enen a

till-inställning till det skall lagligtpositiv att t attex varamer
de dricker ellerverka för bruk inte någontingsprit äneget som

dricker litet.som
tydligt ungdomar högre grad äldreockså iDet änär att upp-

tillverka för bruk.det borde lagligt sprit egetatt attger vara

för bruk.borde lagligt tillverka spritDet att egetvara

Instämmer 3922 29 15 28 29 21 13 22
Varkeneller 6 8 6 5 6 96 6 5

avståndTar 64 65 61 70 81 70 5071 79
l l l I l I I I |Qøöâxê :Lä/nia56/9gill cp §9xx +466

det gäller hurBetydande skillnader kan också märkas när man
totaltsälja TEMo-undersökningenpå svartsprit. visar attattser

intervjuade påståendet detde instämmer i äratt ettprocent79 av
hemtillverkad tillallvarligt brott sälja sprit år.överatt 20vuxna

dricker mycketskillnader beroende påHär storasyns om man
Bland med den högstaeller dricker lite alkohol. demom man

alkoholkonsumtionen det endast iinstämmerär 6 procent somI
de har låg alkoholpåståendet medan 85 procent som enav

konsumtion instämmer.

år.allvarligt brott sälja hemtillverkad sprit till överDet är ett att 20vuxna

Instämmer 79 85 80 6179 77 82 69 73
Varkeneller 125 7 4 7 7 7 4 5

avståndTar 10 2716 13 23 19 14 1414 OÅlderil I I l I I I Iayg cs ga§0° .°



det gäller försäljning till ungdomar under tycks dockNär år2.0
alla det allvarligt brott.nästan Häröverens äratt ettvara om

medde hög konsumtion lika höginstämmer iäven nästanegen
grad andra; jämförelse med föri genomsnittet89 procentsom
alla intervjuade, procent.93

Undersökningen tydlig bild allmänheten all-attger en av ser
varligt sälja till ungdomar.på inställ-svartsprit Däremot äratt

till svartspritsförsäljning till äldre lika entydig,ningen inte även
detta allvarligt brott.nästan 8 även äratt ettom av IO anser

år.allvarligt brott sälja hemtillverkadDet är sprit till ungdom underett att 20
Källa:TEMO,

Instämmer 93 93 94 87 93 95 94 94 89
Varkeneller 1 1 1 3 1 l 1 1 3

avståndTar 5 5 5 10 6 4 5 5 7 ÅlderI l l l l l I r I
Q q qb å Qøöø .-xçJ/q ,Lö/fä,xp/hQø Sxçç Öoxøkø

ÅLDERKÖN KONSUMTION

faktor dehur intervjuadeEn på svartspritavgörannan som ser
har med hur de betraktar olika brott.göra Deatt typer av som

allvarligt köra bil ljus trafiken,inte på iröttatt mot snattaser en
chokladkaka eller svartjobbare också mindre allvar-utnyttja ser
ligt på svartsprit.

Sammanfattningsvis kan konstateras det råder olikaatt upp-
fattningar alkoholkonsumtion, regelverk och svartsprit,om upp-
fattningar hög grad samverkar med konsumtion ochisom egen

följa lagar och regler. fles-på punkt tycks deMen påattsynen en
tycker det allvarligt brottnio tioöverens: ärta att ett attvara av

sälja till ungdomar. detta dagligen försälj-svartsprit Trots pågår
till ungdomarningen svartsprit i Sverige.av



Varifrån svartspritenkommer
läck-för Nedan redovisasfinns olika källor svartsprit.Det många

teknisk-dryckessprit ochfrån den legala hanteringen avavage
hembränning och smuggling.sprit samt

detaljhandlareochImportörer, parti-
omfattades hela mark-då blev medlemår Sverige iFöre EU,1995,

monopol. Efter medlemska-för alkoholdrycker statliganaden av
försäljnings-Systembolagetsavvecklades alla monopolpet utom

svenska marknaden förmonopol. har inneburit denDetta att
lik marknadernaförändrats och blivitalkoholdrycker har imer

förmed undantagandra länder och världen övrigt,i Europa i i
och skattesatserna.Systembolaget

tillverkauppfyller generella krav fårAlla importera,vissasom
för knapptoch handla med alkoholdrycker. årSpritVin 8C trevar

företag har till-sedan monopolist. finnsNu över 2 50 somensam
med alkohol.stånd tillverka och handla Genomimportera,att en

liberaliseradom EU-domstolen hösten Sverigei tvingas att1997
tillståndsgivningen till alkoholimportörer.

har fortfa-försäljning till privatkunderdet gäller direktNär
till-harande Systembolaget och måsteensamrätt restauranger

stånd för alkohol.att servera
alkoholmarknadenpåFöretag

förutsättningar.har mycket olika
företagen, med Vin 8CDe stora

dominant, har sedanSprit som
stark mark-länge position påå enag

sg-åä Smâforetagen, de mindrenaden. ..3c- m.E harhandlarna och tillverkarna,å .å 5
Oå°, annorlunda De ärsituation.en

förmarknaden och byggerpånya
närvarande sina positioner.upp

har lyckats väl. VidFlera dessaav
med de aktö-intervjuerna storai pSvártsprit-- framkommer dock uppfatt-l rerna

kommerde småningen attatt



långsiktigt försvara därförsvårt desina positioneratt att eta-a
blerade företagen har stordriftsfördelar såväl inköps-inom som
distributionsledet.

konkurrensen hårdnar kan ellerNär aktörernågon några
känna tvingade sälja för överleva.sig att svart att

skulle sådant fall innebära kommerDetta i svartsprit påatt ut
marknaden för försäljning, utanför de legala systemen.

finns också naturligtvis alltid risk för alkoholdryckerDet atten
betingar högt stjäls från detaljhandelsledetpris ävenettsom- -

eller från och den illegala marknaden.påomsättsrestauranger

Teknisk sprit
också teknisk används illegalt. finns idagSvartsprit sprit Detär som

partihandlare/tillverkare, d företag har Läkemedels-ca IO sv som
verkets tillstånd köpa och sälja teknisk för industriellaspritatt
ändamål.

teknisk den legalaVarje år påspritomsätts 60 tonca ooo sven-
ska marknaden för teknisk Hälften denna används direktsprit. av
för vidareförädling industriella d den kommeri processer, v s
aldrig marknaden till försäljning och användningpå iut annan
industri eller för andra legala ändamål laboratorier ellertsom ex
vid livsmedelstillverkning.

10-tal partihandlare säljer tekniskEtt sprittonca 30 ooo per
till användare olikaår användningsområ-inom många8ca ooo

den livsmedelsindustrin, läkemedelsproducenter, färgtill-tsom ex
verkare, elektronikföretag och transportföretag. bedömningEn

olika branscher använder teknisk ochspritär näraatt att50
användningen teknisk kommer fortsätta öka,sprit inteatt attav

därför de miljövänliga lösningsme-minst sprit äratt ett mestav
del finns marknaden, samtidigt denpå välstår sig pris-som som

ökat bruk naturligtvis också ökade risker förmässigt. Men ett ger
missbruk den tekniska spriten.ett av

med flera de ledande partihandlarna och medIntervjuer lega-av
användare teknisk har för uppfattningsprit gjorts attav en

vilken omfattning teknisk kan kommai påsprit avvägar.om
Diskussioner har förts polis-med och tulltjänstemän.även



fö"Ma"k"ad°" km-Sk 59"finns, enligtDet intervjuerna
och rättsfall, exempel på användare ."partihandlare8 000 10
företag missbrukar till-som

och den tek-ståndet utnyttjat
försälj-niska tillspriten a

dryckessprit.ning Detsom
finns exempel medett en per-

fickMalmö till-ison som
stånd använda odenature-att
rad tillsatsersprit utan som
försvårar användningen som .

för till Polen.dryck tillverka rakvatten för försäljning Dennaatt
tillverkning visade dock förtäckt svartspritförsäljning.sig vara en

det förekommer stölderoch anmälningarIntervjuer visar att
och partihandelsföretagensmuggling. Vid de intervjuadeett av
hade nyligen liter Stölden gjordesstulits.sprit på natten av4 ooo

lastbil for-väl förtrogna med anläggningen. Enpersoner som var
cerade skyddsanordningar. företagets last-Därefter användes egna
maskiner för lasta spriten.att

de partihandelsföretagen redovisadeintervjuadeEtt annat av
företagets förekommit förfalskade tulldoku-hade påatt namn

vid försök till smuggling teknisk Smugglings-sprit.ment ett av
försöket uppdagades och tullen fann liter teknisk sprit.ooo2.0

Enligt branschfolk olovliga användningentorde dock den av
teknisk förhållande de volymer smuggel- ellerliten tillsprit ivara
hembränd den illegala marknaden.förekommersprit påsom
Omfattningen tekniskden illegala hanteringen sprit ärav av

fastställa. från den delnaturligtvis svår Om svinnet omsätt-att av
säljs marknaden skulle tillpå uppgåningen procent1-2 avsom

till miljoner litertotala volymen innebär dettaden sprit0,6ca o, 3
kan jämföraseller miljoner liter 40%.sprit Detta100% o,8-r, 5

det säljs miljoner liter Systembolaget.med 40% påspritatt ca 30
flera de intervjuade dock "frestelseEnligt detär storav en

faktum kan köpas förinbyggd det den tekniska spriteni att
till och säljas förmindre kronor litern, spädas litertvåän ut5

kronor den illegala marknaden.påzoo



Illegal tillverkning och införsel
illegalt tillverkad olagligt hanterad tekniskSvartspriten sprit,är

eller insmuggladsprit sprit.
Med hembränt vanligtvis tillverkning mindre kvan-imenas en

för bruk. lätt hembränt. flestatiteter Det Deär göraeget att
ingredienserna för hembränd köpagårsprit igöraatt att en
vanlig livsmedelsbutik.

tillverka liter kostar kronorAtt ochsprit 4o-5o%en 5-10
kvaliteten kan förhållandevis god, beroende hur välpå spri-vara

destillerats finnsoch säkra beräkningar ellerDet ingaten renats.
skattningar hur innehar hembränningsutrustning.mångaav som

frågan: du har hembränningsapparatPå Vet någon som en
svarade drygt årskurs vilket indikerar deti ja, ärprocent att40 9
vanligt förekommande.

Tillverkning skala, produktion ooo-tals literi istörre av 10
månaden eller annorlunda. det frågannågot Härär ärmer, om
anläggningar byggts enda syfte, för sälja ochi spritett attsom

den Produktionen sker oftatjäna Principen påärpengar. samma.
avlägsna platser då storskalig produktion utsläpp resteren ger av
från lukt vid destilleringen.jäsningen samt

alternativ till och destilleringen tek-Ett jäsning reningenär av
nisk ofta destilleradsprit. påDen reninggörs sättsamma som av

d med hjälp aktivt kol.sprit, s avv
det gäller den illegala införseln finns det, också redo-När som
de verklighetsbaserade exemplen nedan, flera olikavisas i vägar.

Allt från föra eller flera flaskor den tillåtnain utöver mäng-att en
den till den storskaliga smugglingen förfalskade införsels-med
dokument. Omfattningen Tullensfastställa. beslag ochsvårär att
bedömningar pekar dock former införselalla illegal harpå att av
ökat kraftigt under år.senare



Avs ittn -w-w

berättelser verklighetenTre ur
verkligheten.redovisas berättelserdetta avsnitt DessaI tre ur

för förståelsen för hur dina ungdomar ellerskrivna öka justär att
fårdina bekantas ungdomar på svartsprit.tag

berättelserna påhit-figurerarpå iNamnet ärpersonerna som
direkt verkligheten. Flera detade innehållet hämtatär avmen ur

hanteringendelaktiga ipå något varitsätt svart-avpersoner som
för illigalberättelserna idag fängelse, bara sprit-sprit i sitter i inte

för narkotikabrott, olaga vapeninnehavhantering ocksåutan m m.
kvantitetertillverkar och säljerDe stora svart-personer som

aktiviteter.ofta inblandade omfattande andra kriminellasprit iär

Från Iördagsfyllanteknisk tillsprit
jobbar företag den lilla industristaden han-på iJanne ett som a

företaget flera och nyli-teknisk har jobbat på i årsprit. Hanterar
tekniskfått för inköp och försäljning sprit. Jannegen ansvar av

hanhar tidigare bränt för och räkning.sprit Närvännersegen
fick hand den tekniska han möjlighetenspriten såg genast attom

företaget bristfälligahacka.tjäna på såRutinerna är attextraen
liter försvinna meddet problem låta antalgårutan att ett tusen

hjälp förändringar leveransdokumenten.några ismärreav
medbrände hade han ibland kontakterNär spritJanne egen

närliggande stad. hjälpte honomJens i något Jensstörre atten
sälja till husbehov.den gick åråt Det någotsprit inte varsom

han kon-sedan haft kontakt medJanne Jens, närsenast men nu
vidareförsäljning kraftigthonom det hanstaktar igen visar sig att

omfattning.Ökat i
kraftigt,Dels har efterfrågan billig ökat dels harpå sprit Jens

för-bekymmer. hade tidigare butikråkat ekonomiskai Jens en som
medfört personlig konkurs.konkurs, vilket gått ii Jenssattes att

och verksamhetenegendom belagd med kvarstad JensHans är ser
den enda möjligheten tillsvartspritgrossist i att pengarsom som

langar också heroin ochfinansiera missbruk droger.sitt Hanatt av



Ävenamfetamin och hälare. har tidigare brant hemma,Jensagerar
eftersomallt efterfrågan ökat har han sökt leve-på spritmen nya
där teknisk från industrier kommit bli allt vik-spritrantörer, att en

leveranskälla.tigare
Kontaktnätet för spridning bör-Jens spritenupprättatsom av

jade det lilla, först de kompisarna sedan deras kom-i närmaste
och vidare. kommer kontakt medpisar så återNår Janne i Jens

har blivit tämligen omfattande med flera arbetsplatsernätet större
kunder. vanliga arbetskompisarDet gårär attsom en grupp sam-
och köper kvantitet alkohol för på såstörre sättattman en ner

Exempel kunder staden brandkåren, byggarbets-priset. på i är
platser, sjukhus, tillfälleVid säljer kvantitetJanne påetc. ett en

liter stulen från kemiföretaget tillsprit Jens. ErsättningenI 000
till kronor liter eller sammanlagt kronor.uppgår 50 per 50 ooo

förbrukarledet sedan kronor literI Jenstar stan-IOO per som
dardpris. liter blir dock efter-lägreJens genomsnittspris någotper

mängdrabatt förekommer.viss Jens tjänar i genomsnittsom 40ca
Ävenkronor liter. därför mycket affä-Jens tjänar påper pengar

kronor. betydligt marginalerDetta påär större änren, ca 40 000
vidareförsäljning amfetamin heroin.ochav

de anställda brandstationen den staden harNågra på i störreav
bestämt för och köpa mängdsig Jensstörreatt samman en av
för ned Efter förhandling kommerpriset. överensatt attman om

köp liter skulle betinga kronor, eller kro-spritett IOOav 7 000 70
liter. arbetskompisarna, främst de harCa gåttnor per 10 av yngre,

och literköperVar svartsprit Jens. Spriten ärsamman. en ca IO av
god kvalitet eftersom den industriellt framtagen och fleraärav av

arbetskompisarna tycker den smakar väl braså system-att som
vodkan. skillnaden mellan de liternDen två priset, påärstora

kronor dyrare. Brandmännen mycket nöjda medär ärsystemet 200
den besparing kronorpå gjort0002 man per person.

själv drygt och huvuddelengammal hans kon-Jens årär 25 av
takter ålder. kontakt jobbar brand-i En Per påär ärsamma som

kompis med och den köpet.stationen. Han Jens initieratär som
gammal och hans fyraliter köper hansPer år tio årär 23 av yngre

bror dryg tredjedel, fyra införliter till rock-storen en resa en



festivaldagarna snabbtfestival Småland. Under går spriten åt ii
ungdomar ochdet glatt stimmande tältet, där springer inmånga

livdessa för första gången i15-åriga Lisa sittEn ärut. somav
dricker folköl. hela mindre lyckad,något Detänannat tar en men

kvällen alko-tämligen vanlig, vändning tillbringar svårtLisanär
holförgiftad småländsk trädgård.i en

m
försvinner"mystisktt" skyldigtill stöldstjälteknisksprit Sprit HangörsigJanne

från från brott alkohollagen.kemifabriken. fabriken. och mot

Brandkåren,några vidaretill bekantaochsyskon.LisaJens Brandmânnensäljerav trädgård.småländskkunder. alkoholförgiiftningihamnarmed en

säljerkunder själva sluttkonsumenterMånga inteJens är utanav
vidare till kompisar förtjänst. heltsin spriten Det sigi rörtur utan

enkelt bussig kompisar inteännusättett att mot somom vara
ty/cker ha råd.kan handla eller sigpå intesystemet, som

och hävdar debör bådeDet Janne Jenspoängteras attatt
deras prak-försökt till ungdomar skall köypa sprit.inte Iattse av

kund-tiken läcker dock kontaktnätet ssåll, och viktigtett ensom
för båda minderåriga.indirekt ochJanne jens ärgrupp - -



Från hembränt till Mariakliniken
har företag byggbranschen. har fyra anställ-Tony i Hanett eget

da och verksamheten ganska hyggligt det blirgår inteäven om
fungeraröverskott. ofta underleve-några Företagetstörre som

till byggföretag varför verksamheten relativtrantör större är
påbörjatsjälvgående väl projekt.när störreman

har också bisyssla han kombinerar med bygg-Tony sinen som
verksamhet hembränning. Tillsammans med kamrat Bjarneen- -

har han sedan tidigare bränt för bruk har utvidgateget men nu-
verksamheten och säljer skala. arbetade tidi-sprit i Bjarnestörre

verkstadsföretag blev uppsagd grundpå påettgare men av
arbetsbrist. det knappt ochtycker leva a-kassaHan påäratt att
övertygade därför skulle utvidga verksamheten ochTony att man
börja tillverka och sälja skala.sprit i större

Tidigare hade tillverkningen husTonysi i Brommaman men
volymerna blev för beslutade för flytta tillsignär stora attman

kustbandet. skulle detTonys såi Där intesommarstuga vara
nyfikna blickar och skulle kunna produceramånga ostörtman

resonerade man.
produktionen ochliter månadNu iär uppe ca I ooo per man

kronor. be-Produktionskostnadernaomsätter nära är100 ooo
gränsade och till kronor litern. arbetstiduppgår Bjarnes är5-10

eftersom han a-kassa. alltsågratis går på Man nättgör en
kronor månaden. tyck-Både ochvinst på i Tony Bjarneca 90 ooo

bra affär.hembränningen tyckerMan vinsterna äräratt atter en
för tilloch risken upptäckt liten. anledningMan ingenstora ser

fortsätta försäljningen.inteatt
har problem. DelsAvsättningen spriten inte varit någotav

säljer till de anställda de byggen där företag harpå Tonysman
jobb, dels säljer gamla kontakter, f d arbets-Bjarnesgenomman
kamrater, fåtthar också kon-Bjarnevänner, vänners vänner etc.
takt med ordna temafesterbrukar och lik-storapersoner som

festarrangörernanande där sköter försäljningen genom egenen
bar. föreningar och liknande.Festerna Genom attarrangeras av
hålla försäljningen begränsad kretsinom en resonerar man- -

förrisken upptäckt.minimerar man



Inför Halloween har haft förfrågningar ochmånga Bjarneman
bränner tvåskift. inför helgen har sålt litersprit i Bara man 500

liter slussats byggkontakter och litervia Tonys viavarav 200 300
fester olikatill ochBjarne privatpersoner.

festerna hålls och har ganskaTommyEn Jörgenav som enav
vid vad lagligt sken före-och hållapå inte. Iär attsomsyn av en
ningsfest lokal Solna har utverkat serveringstillståndi ien man
för alkohol. egentligen föreningsfest säljerDet ingenär utan man
biljetter till både kreti och pleti. har räknat medMan 300 per-

under kvällen med dagar kvar har baranågra såsoner men man
sålt biljetter. beslutar då lillebrorMan Tommys Moenatt150
skall kränga biljetter gymnasieskolan där hanpå går. "De
skall helst de riktlinjer får.18 Moenöver ärvara som

skolan efterfrågan förväntan. harPå Gymnasisternaär över
helt plötsligt tillgång till fest där säljerMoen säger,en man, som

och till schyssta alla köpersprit priser. Givetvis inteär som
säljer helt enkelt kan betalatill de hun-Moenöver 18. som en

dring inträde.i
lördagenPå vecka Halloween-festen stapeln.gårsamma av

de köpt biljetter kommer fler framförFörutom ännuzoo som -
allt till lokalen Solna. k ordningsvakternagymnasister i De s-

har dörren har blivit tillsagda släppa alla medi inattsom man
biljett och sådana nyktra och kan betala. Till slut ärutsom ser
det lokalen och försäljningen barerna lysan-i i går400 personer
de. kronor för med centiliter och lite drickagrogg sprit25 en 5

drygt kronor.nettovinst påger en 15
I dricker festbesökarna styckengenomsnitt 4 groggar per per-

vilket nettoförtjänst kronor för ochpå Tommyson ger en 2.4 ooo
Jörgen.

genomsnittsdrickarna kompis Till-En Göran.Moensärav
har han och och kamrater haft förfestMoen några påsammans

fick förtack för hjälpen biljettförsälj-sprit Moensom som
Efter stadiga beger till festen.någraningen. så siggroggar man

Musiken hög likaså drickerochstämningen Göranär 4 groggar
vilketloppet hans kropp klararinom timme inteav en av.



ambulan-de k ordningsvakternaKlockan ringer en av s23.47
ambulansen kommer till platsenhar slutat andas.Göran Narsen,

upplivningsförsök och lyckas tillpåbörjar Görangenastman av
Därefter med ilfart tillslut andningen. åker Sztigång man

akutmottagning Kungsholmen. tillståndGöransGörans på är sta-
hamnarbilt och han klarar Han så småningomsig utan men.

Mariakliniken sjukhus.på samma
avvecklapolisen kommer till festen har redan börjaNär man

fått flesta från lokalen. Polisen beslagtarverksamheten och deut
överför-och och skjutsar hem någraspriten, Tommy Jörgen

för försälj-friskade ungdomar. och åtalasTommy Jörgen senare
böta det det haroch åläggsningen spriten mestaatt av manav

ochtjallar dock hembrännarnapå TonyMan intetjänat.
sålde Helt enkelt eftersomspriten. inte tjänarBjarne mansom

detta.något på göraatt
sälja literoch kan därför fortsättaTony Bjarne att ca I ooo

hembränd månad.sprit per

u

ii
illegalt vidaretillverkar sig skyldigtill SpritensäljsProducenterna Degör a minderårigamånad. fest.brott alkohollagen. tilllitersprit mot1000 per

i

för Polisen fest-Distributörerna Halloweenfestenslutar gripertjänar
minderårigkväll. sjukhus. arrangörerna.24000 en en



Från SkåneTyskland till
gammal. sedan han börjat köra förMagnus år Det årär är tre23

lastbilscentralen Skåne. för de flesta skånska speditions-i Som
firmorna körningar mellan Tyskland ochgår många Sverige.
Under tid har körningarna Polen omfatt-ökat iäven motsenare

kanning. Som betrak-privatperson Magnus måstesäga attman
glad prick tackar till fest. Redaninte nejtas som en som en som

började han helgerna med färjan16-åring mellanpåtura
Helsingborg och Helsingör. Dels det naturligtvis kul festaattvar

färjorna, dels det eftersom möjlighetenpå i gratisstort sett attvar
köpa och till klasskamrater och kompisar välsprit änmer
finansierade färjan.påturerna

efter fåttdet jobb chaufför börjarNågot år Magnusatt som
han och kompisar fundera det skulletvå slåinte att myntom

alla lastbilenmed till Tyskland och Polen. pla-Magnus Iav resor
nerande hadestund aldrig blivit kontrolleradMagnus noggrant

svenska tullen eftersom han kör för välrenommerad firma.av en
kommer smuggling alkoholMan iöverens att startaom en av

liten skala. Vid försöker framöverSverigevarje in i Magnusresa
föra tiotal liter starksprit och hundratalin burkar iatt ett ett

landet. kan tyckas lite då bör komma ihågDet attmen man
veckan till Tyskland, Polen eller Danmark,Magnus två igör resor

eller med andra ord Under det första kanår. åretca 90 resor per
"hobbysmugglare flaskorMagnus ochintasom ca 9 ooo 900

liter starksprit. kompisar kommer från olika skånskaHans två
städer och hjälper med sälja och tillMagnus sprit sina vän-att

och bekanta.ner
Efter tid kommer verksamheten löpa allt smidigare, nät-atten

verket och och hans kommer allt-Magnusväxer invänner att ta
alkohol fem äldre bror berättari Sverige. Magnus år imer samma

för honom hur de spritsmugglarnastörreveva om agerar.
samband med insmugglad lastbilVinsterna starksprit verkari en

mycket höga, jämfört med brorMagnus Via sin Magnustaregna.
därför kontakt med de spritsmugglarligornas "inkö-störreen av

heter Robert och har långt förflutet småbrottpare. Han ett av



från ochbakom Robert kommer också Skåneoch kriminalitet sig.
gymnasieklass äldre bror.har gått Magnusi somsamma

hur eventuell affär skulleRobert och diskuterar gåMagnus en
till smugglarliganstill och vid leveransprisett ettman enas om av

hela bygger själv köperlager Skåne. på Magnus spriteni Det att
Tyskland. utlovasdirekt från tillverkaren Det pris Magnusi som

lager kronor literRobert vid leverans till ligans är 60 perav
fjortonvodka. Robert och kommer hanMagnus överens attom

första körning för ligan.dagar längre fram skall singöra
hamnstad hosdagar tyskFjorton står Magnus i ensenare en

firmanhar fått låna bil från speditionsvodkatillverkare. Han en
skall hem direktimpor-under förevändning han transporteraatt

finansiera denterade motorcyklar kompis. köpetåt För atten av
hjälp bror ochtyska vodkan har tvåtagit sin sinaMagnus av

kronor litern och lastbilkompisar. Vodkan kostar Magnus tar15
kronor.liter vodka. kostar alltså DeKöpet 2.25 oooca 15 ooo

drygt kronorfyra kompanjonerna har lagt Köpetut ooo var.75
och färden sedanhos vodkatillverkaren med kontanter gårgörs

skaffarTrelleborg. färden vidare på inrå-Innan går Magnusmot
från den tyske tillverkaren talardan Robert attsom omav papper

medhärigenom undviks allt krångelalkoholen skall till Estland,
EU-skatter alkoholpå etc.

för aldrighinder, dels hanTullen inte någotMagnus attsomser
chaufförkontrollerad, för han underblivit dels sina åratt som

flera samband med Tilllärt känna tullarna i sina ytter-resor.av
tillverka-med från den tyskehar sig intygetvisso Magnusmera

tillbara skall vidaretalar vodkan Sverigeatt genomren som om
Estland.

distributörens lager-Väl Skåne körs alkoholen direkt tillinne i
för liter vodka.lokal, där erhåller kronorMagnus varje60

flaska.Robert säljer sedan vodkan vidare för kronor120 per
såledesHela inbringar vinst på 675transporten ren ca oooen

Robert hand tull-kronor för och hansMagnus vänner.tre tar om
falska utförselstäm-dokumenten från tillverkaren och till attser

vodka till Estland ordnas dokumenten,plar rörande påexport av
till tyska tillverkaren därmeddessa skickas sedan vidare den som



aldrig har hans blivit till smuggelspritaning sprit i Sverige.omen
harkronor och hansinvesteringPå Magnusen om 75 000

kompisar knappt kronor kanSåvitttjänat Magnus70 000 var.
bedöma risken med hela hanteringen minimal under detsåär
kommande kör liknande Robert.året Magnus åttransportertre

Totalt har hobbyverksamhet smuggelsidanpåMagnus inne-
burit liter alkohol införts självi Sverige. Magnus60att ca 000 ren

mycket nöjd, hur skulle kunna mille dettjäna iär man annars en
folk fårhär landet, dessutom det väl bara bra tillgång tillär att

alkohol med rimliga brukar självpriser systemets". Hanänmer
till kompisar han handlataldrigsina någonsin påsäga att syste-
Efter fyra beslutar förde sig Magnusmet. stora transporterna att

ligga lågt och bara till blygsamma literåtergå sinaett tag mer 10
och flaskor.100

har dock redan skaffat obetydligMagnus sig inte pensions-en
försäkring.

Hansmugglarspritentill
Sverige...

falska Distributören till mindrenogräknade...med dokumentoch säljerspriten
säljertill "distributör". ochprivatpersoner.restaurangeren



l
Aytslutning

fyra mellan deNästan år inomtre attOCHav unga 24 uppger15
dagar skulle kunna skaffa fram liter hemtillverkadett ettpar par

alkohol fjärdedeleller smuggelsprit. 18-åringarnaEn av uppger
vid de brukar dricka hemtillverkad berus-mönstringen sprit iatt
ningssyfte. tredjedel alla klass grundskolani iMer än en av 9:e

de druckit hemtillverkad under denågonsprit gångattuppger
månaderna. fakta.Detta ärsenaste 12

dricker anledning KanskeUnga sprit av samma som vuxna. ger
flykt fråndel vika för grupptrycket. Andra deten ser som en en

Återverklighet. andra uppfattar det bara skatrist så,att vara
reflektera.utan att ens

dricker för det billigt, kronor ellerVuxna svartsprit äratt IOO
mindre för liter och har dessutom ytterli-Barnsprit. ettungaen

nämligen lätt demotiv, svartspriten Föräratt att taggare
allra de mellan ofta endaår, svartspritenäryngsta, OCH14 17
alternativet. först blir lite äldre tillgänglighe-Det närär man som

folköl systembolagssprittill och ökar.ten
olika källor. hemtillverk-har fleraSvartspriten Det sigrör om

mindre skala där ungdomar får eller från för-ning i sprit sinatar
äldrar. handlar också storskalig illegal tillverkning,Det om mer
ibland förenad med kriminalitet, där denutgörgrovannan vuxna

icke obetydlig del säljsmålgruppen.primära Men spritenen av
till barn och ungdomar.även
allt resande ocksågränshandel och ökat ökarEn öppnare ett

möjligheterna till illegal införsel alkohol.av
föra tillverka och sälja illegal kan iblandAtt in, sprit vara mer

lönsamt sälja heroin eller amfetamin. sedan riskenAttän att t ex
för upptäckt straffen till hållamindre och lägre bidrar igångär att

omfattande svartspritsmarknad.illegalen
refererade studierna entydig bild:De Svartspriten ärger enen

del de vardag. kommer alla,påDetav ungas an oss unga som



Vill minskagamla, ställning. Vad kan och vill vivi göraatt ta
tillgängligheten de alla någonOm 28 mänprocent av vuxna som

köpt avstånd från detta skulle de allragång svartsprit yngstatog
skulle helt enkeltantagligen svårt i intesvartsprit. Detatt tag

omfattandefinnas marknad.någon
Och frågan vad kan för andra inställningen tillgöraär att

för grupptrycket och förVad behövs ståsprit attatt emot unga
meningsfullt drickaskall kunna hitta svartspritpå något än attmer

bakgrund det faktaunderlag redovisat kanMot vi mångaav
fler frågor ställas. frågor deloch våraDessa ger en av ung-svar
domars framtid.

Vad ktantjag göra

verklighet. frågadel ungdomars och barnsSvartsprit Enär att taen av
för förhindra före-ställning till och diskutera vad kan görasär attsom

det följandekomsten och minska alkoholkonsumtionen. Isvartspritav
prioritetsordning eller medfrågor inbördesnågonnågratas utanupp

frågor fullständig.anspråk listan skapå att vara
själv kriminella och marknadKöp inte svartsprit. Det0 gynnar ger en

för ungdomar.barn ochäven
Informera förekomst och missbruk kännersvartsprit. Många0 om av

till hur problemen egentligeninte är.stora
och/eller bland bekanta.Diskutera problemen din arbetsplats, skolapå°

Kunskap det första åtgärder.är steget mot
skolan. detfrågan föräldramötenVåga på Finns° ta t svart-upp ex

andra föräldrar och lärare tillditt/dina barns skola Vad kännersprit i
meningsfullatill ditt/dina och andras barn har aktiviteterSe så° att

blir överflödig.spritenatt

samhälletVadå kan göra

Minska tillgängligheten åtgärder och ökadepolisiära0 genom resurser
för gränsskydd.
Kriminalisera innehav och köp svartsprit.0 av
Öka alla ungdomardet internationella för att° engagemanget enge
alkoholfri uppväxt.
Informera svartsprit.0 om



förTips vidare läsning

Alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige, 303 sidor.
ingår FolkhälsoinstitutetsRapport i rapportserie med1997nr

Stockholm1997:14, 1997.nr
årligAlkohol- och narkotikautvecklingen Sverigei är en sam-

drogområdet.manställning utvecklingen inkluderarDettaav
ocksåinte bara alkohol narkotika, psykofarmaka, sniffningutan

doping.och Boken översiktlig beskrivning bruk och miss-ger en av
ocksåbruk idag och historiskt. redovisar olika enkätundersök-Den

områdena.ningar inom skulle kunna betrakta bokenMan ettsom
narkotikaområdet."uppslagsverk" inom alkohol- och

från Centralförbundet förKan rekvireras alkohol- och narkoti-
kaupplysning.

Föräldrar Alkohol, sidor.Barn 156 Delbetänkande av- -
Alkoholpolitiska kommissionen, SOU Stockholm1994:29, 1994.

Föräldrar Alkohol offentligaBarn är SOU utred-statensen-
frånoch delbetänkande alkoholpolitiskaningar kommissionen.ett

bok handlar bland alkoholmissbrukets familjesoci-Denna annat om
åtgärderala konsekvenser och redovisar olika förslag föroch att

stödbehovet hos anhöriga.möta
frånKan rekvireras kundtjänst.Fritzes

Kvinnor och alkohol, sidor.173 Delbetänkande av
Alkoholpolitiska kommissionen, SOU Stockholm1994:28, 1994.

och alkohol offentligaKvinnor är SOU statens utredningaren
frånoch delbetänkande alkoholpolitiska kommissionenett Denna

bok handlar bland kvinnors medicinska och sociala ska-annat om
ocksådor i samband med alkoholmissbruk. beskriver olika for-Den

stöd- behandlingsinsatser.och redovisas hur alko-Dessutommer av
påverkaholmissbruk kan gravida kvinnor fostret.och

frånrekvireras kundtjänst.Kan Fritzes

Skolelevers drogvanor 1996, sidor.76 Stencil-serie 31,nr
frånTabeller med sammanfattande kommentarer, resultat

årskursriksundersökningen Barbro Anderssoni och19%, av
Björn Hibell, Stockholm 1996.

årligt återkommandeSkolelevers drogvanor undersökningär en
ungdomars alkohol-, narkotika-, sniffnings-, doping- ochav

årskurs årtobaksvanor. Undersökningen genomförs i varje och9
årskurs år. Skrifteni med kortare6 vartannat presenteras en



sammanfattning utvecklingstendenser omfattandeoch ettav
tabellmaterial.

frånrekvireras Centralförbundet för alkohol- ochKan narkoti-
kaupplysning.

svartsprit och ungdomar, 93 sidor.
Socialdepartementet, FalunDs 1997:8, 19%.

frånskriftDenna har utgivits departementspromemoriasom en
tillgångenSocialdepartementet. Skriften behandlar bruket och

området,svartsprit, alkoholpolitik, myndighetsutövning poli-inom
åtgärdersiära avslutas förslaginsater Den med antaletc. ett

för komma till rätta med problematiken med svartsprit.att
frånrekvirerasKan Fritzes kundtjänst.

Ungdomar berättar 1996, 32 sidor.
Stencil, EuroFutures AB, Stockholm 19%.

tvåI redovisar ungdomar sin intervjuundersök-rapporten var
fångarning. Dessa totalt ungdomar uppfattningar svartsprit40 om

och alkoholkonsumtion.
frånKan rekvireras Folkhälsoindtitutet.

Ungdomar frånoch hembrånt Malmö till Malmberget,-
72 sidor.
Nr Barbro Andersson Stockholm50, och Stig Helling, 1997.av

Denna skrift, CAN, genomlysning ungdomarsär konsum-av en av
hembrändtion hur anskaffar den och tillsprit, motiv attav man

innehåller från årskursdricka. Skriften undersökningar
mönstringsundersökningar och undersökningar i gymnasiet redo-samt
visning konsumtion hembränd regionaltsprit i Sverige.tav ex av

frånKan rekvireras Centralförbundet för alkohol- och narkoti-
kaupplysning.

Vid sinnens fulla bruk, 91 sidor.dina
Alkoholbrukets ljusa och mörka sidor, orsaker och konsekvenser,
Systembolaget, Stockholm 1991.

Vid dina sinnensfulla bruk beskriver alkoholens effektera
såsom ocksåkroppen hjärta, hjärna och kminne. Den har testare.en s

den kan läsaren själv har för hög alkoholkonsum-I se om man en
också någraSkriftention. redovisar berättelser omplaceboeffekter

inbillade effekter olika droger.av
frånrekvirerasKan Systembolaget.



Värnpliktsinskrivnas drogvanor 1994, 62 sidor. UlfAv
StockholmGuttormsson, 1995.

samband med till värnplikt genomförs undersök-I mönstring en
ungdomarnas drogvanor. framför allt pojkars brukning Det ärom

Skriftenoch missbruk droger beskrivs. redovisar olika tids-somav
förför konsumtion, tillgänglighet hembränd sprit,serier m m

innehållerSkriften omfattandedoping och narkotika. tabell-ett
material.

från Centralförbundet förrekvireras alkohol- och narkotika-Kan
upplysning.

Polisiåra metoder för bekämpning svartsprit, 62 sidor.av
Skriften sammanställning tiotal polisiära försöksverk-är etten av
samheter riktade Försöksverksamheterna harsvartsprit.mot
genomförts olika platser Projekten har utvärderatsi Sverige.

och utvärderingarna projektledarens redovisningarsamtexternt
har legat till grund för rapporten.

frånrekvireras Oberoende Alkoholsamarbetet,Kan
Socialdepartementet.

Adresser och telefonnummer:

och narkotikaupplysning,Centralförbundet för alkohol-
tel faxBox Stockholm, 08-412 46 00, 08-10 4670412, 107 25 41.

Folkhälsoinstitutet,
faxStockholm,tel103 52 08-783 35 00, 08-566 13 505.

Fritzes kundtjänst,
faxStockholm,tel106 08-690 08-690 91 91.47 90 90,

Systembolaget,
Stockholm,tel fax103 84 08-789 35 00, 08-789 35 02.

ALkoHOLsAMARå:§1Yp§ocia|departementet,OAS OBEROENDE
§3"- fgms-:iosStockholm,tel103 33 03-405 43 so.

.
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