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 I

Sammanfattning 

Problemet med hembränt har funnits i stort sett sedan man började tillverka sprit. 

Problembilden har dock förändrats från husbehovsförbränning till att bli en 

inkörsport för andra droger, speciellt för ungdomar. På grund av att hembränt är 

lättillgängligt och billigt så har det blivit bland det populäraste berusningsättet 

bland högstadieungdomar i Boden. 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur problemet med hembränd sprit ser 

ut i Boden med omnejd samt undersöka vad man kan göra åt problemet. För att 

göra detta har vi studerat litteratur och lagstiftning som lämpar sig för ämnet samt 

hållit intervjuer med personer som vi ansett kunna ge bra upplysningar.  

Hembränt är ett problem i Boden med omnejd och för att motverka detta problem 

finns färdigt utarbetade metoder men på grund av bristande resurser så har polisen 

svårt att arbeta riktat mot detta problem. Som det ser ut nu så jobbar polisen 

uteslutande utifrån tips. Detta medför att kontrollen brister och risken att åka fast 

är liten. 

Genom att skärpa kontrollen och öka upptäcksrisken så kan man minska 

benägenheten att befatta sig med hembränd sprit. Ett sätt att göra detta kan 

exempelvis vara att samarbeta med massmedia. Detta för att få en ökad 

medieexponering. Vilket i sin tur kan leda till en ökad tipsinströmning från 

allmänheten. Detta skulle ge polisen större underlag att arbeta utifrån. 

Ett annat sätt är att sätta in riktade insatser mot större evenemang för att störa 

konsumtionen och därmed visa att samhället inte tolererar konsumtion av 

hembränd sprit. 

Genom att öka kontrollen av restaurangers/serveringars inköp av sprit kan man 

även öka upptäcksrisken av de stora tillverkarna av hembränd sprit.  

Vår slutsats är att om man har en regelbunden återkommande kontroll så minskar 

man benägenheten att begå brott. 
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1  Inledning 

Rapportens huvudsyfte är att belysa problemet med hembränt i Boden och hur 

polisen kan motverka problemet. Vi kommer att undersöka hur problembilden 

med hembränt ser ut och hur man på ett bra och effektivt sett skall kunna 

motverka problembilden. Vi kommer även att reda ut vad som enligt laglig 

mening är brottsligt angående tillverkning och försäljning av hembränd sprit. 

1.1 Bakgrund 

Hembränd sprit har blivit ett problem i Boden. Ett problem som ofta riktar sig mot 

unga människor och som kryper ner i allt lägre åldrar. På grund av att hembränt är 

så billigt och lättillgängligt så blir det ofta en inkörsport till andra droger. 

Polisen har idag inte nog med resurser att arbeta på bred front mot detta problem. 

Polisens möjlighet att arbeta mot detta är att arbeta med tips från allmänheten och 

uppgiftslämnare. Denna uppgift åligger Bodens narkotikagrupp att följa upp. 

 

I Boden finns det ett samarbete mellan näringslivet, föreningslivet och 

polismyndigheten att försöka att ändra ungdomars attityder och inställning till 

sprit och droger. Detta samarbete kallas Team 49.  

 
Hembränt är på intet sätt ett nytt problem i samhället. Problemet uppstod redan på 

1400 talet i samband med att man började tillverka sprit. Problembilden har dock 

förändrats eftersom nu för tiden så fungerar den billiga och lättillgängliga 

hembrända spriten som en inkörsport till andra droger och eventuellt missbruk.  

Hembräntsbutiken har öppet 24 timmar per dygn. Det finns ingen åldersgräns och 

den hembrända spriten är billig. 

 

1.1.1 Historia 

Redan på 1400 talet började man tillverka sprit i Sverige, inte i första hand som 

berusningsdryck utan som ingrediens i krut. Snart kom brännvinet att betraktas 
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som ett dyrt men förträffligt botemedel mot sjukdomar och krämpor. Brännvinet 

framställdes på den här tiden med vin som främsta råvara vilket betydde att få 

hade råd att unna sig denna dryck då tillvekningskostnaderna var höga. På 1600 

talet kom man på att man kunde tillverka brännvin på säd och hädanefter blev 

brännvin en del av den svenska vardagen. Alkoholkonsumtionen ökade och 

statsmakten blev tvungen att vidta åtgärder. I mitten av 1750 talet inträffade en 

mycket svår missväxt vilket resulterade i ett totalförbud mot försäljning och 

tillverkning av brännvin då annars enorma kvantiteter gick åt till sprittillverkning. 

Efter några år släpptes dock tillverkningen fri igen efter kraftiga protester från 

bönderna. Brännvinet flödade åter igen. Statsmakten började intressera sig för 

brännvinstillverkningen som en potentiell inkomstkälla. År 1775 förbjöds 

husbehovsbränningen och svenskarna skulle i stället köpa sin sprit hos någon av 

de 50 så kallade kronobrännerier som inrättats. Reglerna luckrades så småningom 

upp men såväl monopoltanken som kronobrännerierna fanns kvar. På 1800 talet 

var alkoholkonsumtionen större än den någonsin varit. Husbehovsbränningen var 

tillåten och man brände mer än någonsin. Det fanns till och med en förordning 

som stadgade att vissa mängder jordbruksprodukter skulle vara förbehållen till 

sprittillverkning. Brännvinet var billigt och ansågs lindra fattigdomens krämpor. 

Det var fullt naturligt, framförallt för män att dricka stora mängder sprit dagligen. 

En första motkraft mot superiet var etablerandet av nykterhetsföreningen på 1830 

talet. År 1855 införde riksdagen två nya lagar som skulle reglera tillverkning och 

försäljning av sprit. Sedan dess har så kallad hembränning varit förbjuden i 

Sverige. Idag har vi en omfattande lagstiftning om hur försäljning och tillverkning 

av sprit ska hanteras. (Alkoholinspektionen 2001:1) 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur problemet med hembränt ser ut i 

Boden med omnejd samt att utreda hur man på ett effektivt sätt skulle kunna 

förebygga och motverka detta problem.  
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1.3  Frågeställningar 

De frågeställningar som besvaras i denna rapport är 

• Vad säger lagen? 

• Hur ser problembilden med hembränt ut i Boden med omnejd? 

• Hur och vad kan polisen göra åt problemet? 

1.4  Avgränsningar 

Vi har valt att endast inrikta oss på problemet i Boden med omnejd på grund av 

tidsbristen med detta arbete samt för att vi fått mest insikt i detta problem utifrån 

våra källor. Rapporten fokuserar på vad polisen i dagsläget gör och vad polisen 

kan göra för att arbeta brottspreventivt mot hembränd sprit. Vi har även valt att 

bara beröra paragrafer i alkohollagen som berör de brottsliga handlingarna 

angående hanteringen och befattningen med hembränt samt de definitioner som är 

nödvändiga att förstå för att veta vad som är olagligt och inte.    
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2  Teoretisk bakgrund 

De brottspreventiva åtgärder vi kommer att ta upp i detta arbete är främst primär 

brottsprevention. Detta innebär insatser som är generella och vänder sig till alla 

människor inom ett visst geografiskt område.  

Den teori vi främst kommer att diskutera utifrån är rutinaktivitetsteorin. Den 

innebär att det krävs tre saker ska inträffa i tid och rum för att ett brott ska ske.  

• Motiverad gärningsman 

• Attraktivt objekt 

• Bristande kontroll 

När ovan angivna förutsättningar sammanfaller i tid och rum uppstår brottet. Till 

exempel om en tillräckligt brottsmotiverad person kommer i kontakt med ett 

objekt han vill ta/köpa/tillverka och det brister i kontrollen är det sannolikt att han 

begår brottet. Det gäller alltså att påverka åtminstone en av dessa faktorer för att 

förhindra att brott sker. (Dahl, Sundelin 1999) 

En annan teori som vi kommer att diskutera utifrån är beslutsteorin som innebär 

fyra olika inriktningar hur vi kan bekämpa brottslighet så att den brottsbenägne 

beslutar att inte begå brottet. De olika inriktningarna är  

• Öka upptäcktsrisken 

• Försvåra genomförandet 

• Minska utbytet av brott 

• Försvåra bortförklaringar 

I vårat arbete blir främst de två första punkterna aktuella.(Dahl, Sundelin 1999) 
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3  Metod 

I detta arbete har vi använt oss av kvalitativa metoder i form av intervjuer av 

sakkunniga och studerat litteratur och lagtext som lämpat sig för ämnet samt tagit 

del av färdiga studier. Detta tycker vi har passat bäst för att få fram så korrekt 

material som möjligt i hopp om att kunna få fram så bra brottspreventiva åtgärder 

som möjligt.  

De personer som vi har intervjuat är sådana personer som har en stor inblick i hur 

problemet med hembränt i Boden ser ut samt vilket arbete som idag bedrivs för att 

motverka detta problem. Jan-Erik Trast som vi intervjuat har en stor inblick i hur 

det samarbete som bedrivs med det så kallade Team 49 projektet fungerar. Där 

polisen tillsammans med näringsliv, föreningsliv och kommunen samarbetar för 

att påverka ungdomars attityder till sprit och andra droger.  

Ulrika Wahlberg som jobbar som kriminalkommissarie har hjälp oss med att 

förstå hur problemet med hembränt i Boden ser ut. Samt visat på vilket sätt man i 

dagsläget jobbar mot problemet. Hon har även hjälp oss att ta fram material som 

vi haft stor nytta av.  

Den anonyma ”uppgiftslämnare” som vi har intervjuat är en person som har en 

stor inblick i hur stora mängder hembränd sprit som tillverkas i Boden med 

omnejd. Personen har själv varit aktiv som ”hembrännare” och känner till hur stor 

omfattningen av hembränning är. 

För att få en förståelse för hur problemet bland ungdomar ser ut har vi tagit del av 

färdiga undersökningar som gjorts bland Bodens högstadieungdomar. Vi har tittat 

på enkäter för att se vilken syn ungdomarna har på hembränd sprit. 

Den litteratur vi har använt oss av är sådan som arbetats fram för att det ska finnas 

förslag på åtgärder som polisen kan använda sig av i sitt förebyggande arbete. En 

del bygger på undersökningar och projekt som polisen genomfört. Andra är 

sådana som är framtagna av människor som jobbar med kriminologi.  
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4 Resultat 

Vissa alkoholhaltiga drycker får man göra hemma för husbehov även idag. Dessa 

drycker är öl, starköl eller vin. Detta gäller alltså bara för husbehov, kan man 

styrka försäljning är det olagligt i alla fall (2 kap 2§ alkohollagen). 

Vad som anses med vin, öl och starköl regleras i alkohollagen. Med starköl avses 

jäst odestillerad dryck som är framställt på torkat eller rostat malt som 

huvudextraktämne och som innehåller mer än 3,5 volymprocent alkohol. Öl ska 

vara framställt på samma sätt men ha under 3,5 volymprocent alkohol och över 

2,5 volymprocent alkohol. Med vin avses en dryck som är framställd främst på 

jästa druvor eller andra växtdelar och som innehåller högst 22 volymprocent 

alkohol och inte är öl, starköl eller sprit (1 kap 5-6 § alkohollagen). 

 

Sprit får inte tillverkas utan tillstånd och man får inte ens inneha apparat eller del 

till apparat som är ägnade att användas för sprittillverkning. Med sprittillverkning 

avses alla förfaranden man framställer sprit på.   

Med sprit menas en vätska som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol och 

inte är vin, öl eller starköl. Det innebär att en vätska som inte har malt som 

huvudextraktämne eller inte är framställt på jästa druvor eller växtdelar är att anse 

som sprit om den har en volymprocent av alkohol som överstiger 2,25. Mäsk är en 

jäsande vätska som blir sprit när den fått jäsa (1 kap 2 § alkohollagen). 

 

Man får alltså göra öl, starköl och vin hemma för husbehov. Däremot får man 

absolut inte göra sprit hemma eller inneha utrustning för att göra sprit om man 

inte har tillstånd. 

 

4.1 Straffansvar enligt alkohollagen (1994:1738) 

Den som tillverkar sprit utan tillstånd, bereder mäsk i syfte att göra sprit, 

förvärvar, innehar, forslar, döljer eller förvarar sprit som är olovligt tillverkad 

eller mäsk som är avsedd för olovlig tillverkning döms till böter eller fängelse i 

högst två år (10 kap 1 § alkohollagen). 
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Den som tillverkar, överlåter eller innehar apparat eller del till apparat som är 

avsedd för olovlig sprittillverkning döms till böter eller fängelse i högst ett år. 

Man kan alltså säga att i princip all kontakt med olovligt tillverkad sprit är olaglig. 

Man får inte tillverka den, bereda mäsk, inneha, förvärva, forsla, dölja eller 

förvara den.  

 

Man måste ha tillstånd för att sälja sprit enligt alkohollagen och säljer man sprit 

utan tillstånd gör man sig skyldig till olovlig försäljning av alkoholdryck och 

döms till böter eller fängelse i högst två år. (3 kap 1 § alkohollagen) och  (10 kap 

2 § alkohollagen). 

  

Även försök och förberedelse till ovan nämnda brott är straffbara. Dock är försök 

till förvärv och försök till innehav för eget bruk straffritt. Man går alltså fri om 

man försöker köpa hembränt och det är för eget bruk (10 kap 9 § alkohollagen). 

 

I princip allt man påträffar som har med hembränt att göra ska förverkas. Det 

gäller sprit, råvaror, destillationsapparat och apparatdel, redskap avsedda för 

tillverkning, förvaringskärl och emballage, mäsk, utbyte av försäljning och 

reningsmedel. Förverkande av alkoholdrycker kan även ske hos den som är fri 

från ansvar. (11 kap alkohollagen) och (10 kap 9 § andra stycket alkohollagen). 

 

4.2 Problembilden i Boden 

Dryckesmönstret har förändrats mycket under 90 –talet. Folköl, starköl och 

hembränd sprit är de dominerande berusningsmedlena. Utvecklingen har varit 

sådan att den hembrända spriten ökat medan folkölens popularitet sjunkit de 

senaste åren, konsumtionen av starköl har legat på en konstant nivå. Att 

ungdomars konsumtion av hembränd sprit ökat är inte ett problem bara i Boden 

utan i hela Sverige. Att så många ungdomar väljer hembränt trots de uppenbara 

riskerna beror på tillgängligheten och priset. Enligt undersökningar har priset av 

hembränd sprit i Boden varit nere på 70 kronor per liter. Detta har inneburit att 
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högstadieungdomar kunnat berusa sig för under 20 kronor (Drogenkät Team 49 

årgång 10, 2002). 

 

I den senaste undersökningen som är gjord av Team 49 år 2003 visar det sig att 

den hembrända spriten ligger på en andraplats av de populäraste 

berusningsmedlen bland högstadieungdomar. På förstaplats ligger starkcider 

(Drogenkät Team 49 årgång 11, 2003). 

 

Att tillgängligheten är så pass hög och priset så lågt beror på att det finns ett stort 

antal tillverkare av hembränd sprit i Boden med omnejd. Mängden som tillverkas 

skiljer sig från person till person. Allt från husbehovsbränning i dunk till tusentals 

liter i butelj med etiketter. De riktiga storskaliga tillverkarna säljer även till 

restauranger som är villiga att betala stora summor pengar för att få köpa in billig 

sprit. De storskaliga tillverkarna har oftast underleverantörer som sköter 

distribution och försäljning så att deras olagligt tillverkade sprit även förekommer 

på gatunivå. Detta medför att även om tillverkaren har en kodex att inte sälja till 

ungdomar så förlorar han denna kontroll i och med att han inte själv säljer spriten. 

Någon avskräckande kontroll finns inte och tillverkarna anser därför inte att 

riskerna och konsekvenserna att åka fast är nog stora för att avhålla sig från att 

tillverka hembränt. Straffet rör sig i regel om relativt låga böter som många anser 

att de snabbt tjänar in igen (Intervju med anonym uppgiftslämnare och f.d. 

tillverkare). 

 

En annan del av problemet är att polisen inte har nog med resurser att tillsätta till 

denna typ av brottslighet då andra brott har högre prioritet. 

(Intervju med Wahlberg Ulrika, kriminalkommissarie). 

 

4.3 Så arbetar man i Boden idag mot hembränd sprit 

På grund av att polismyndigheten måste kraftsamla på andra arbetsområden som 

har en högre prioritet och genom att polisen har så knapphändiga resurser så är 
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arbetet mot hembränt ett nedprioriterat område inom den lokala 

brottsbekämpningen.  

(Intervju med Wahlberg Ulrika, kriminalkommissarie). 

 

I Boden finns för närvarande inga resurser att arbeta över bred front mot denna 

typ av brottslighet. I Boden arbetar man uteslutande efter tips från allmänheten 

eller uppgiftslämnare. Just på denna myndighet så åligger det på myndighetens 

narkotikagrupp att följa upp och utreda områdets problem med hembränt. 

Eftersom det i området finns mycket narkotika så finns det inte nog med tid att 

arbeta riktat mot hembränt. Bodens mål enligt myndighetens verksamhetsplan är i 

dagsläget att lagföra minst 8/ år för hembränningsbrott. 

(Intervju med Trast Jan-Erik, Inspektör). 

 

I brottsförebyggande syfte så arbetar myndigheten med näringslivet och 

föreningslivet i en gemensam aktion som heter Team 49. Information om det 

gemensamma projektet sprids via Internet och områdets skolor. 

 

Team 49 går ut på att ungdomar skriver ett kontrakt där man lovar att avhålla sig 

från droger och tobak för att igengäld få ett förmånskort som ger gratis inträde till 

olika idrottsevenemang och rabatter på vissa affärer mm. Bryter man kontraktet 

går man miste om förmånerna. Team 49´s mål och syfte är att: 

• höja debutåldern för alkohol 

• minska ungdomskriminaliteten 

• på lång sikt påverka ungdomarnas attityder gentemot sprit och andra 

droger 

Projektet går ut på ett förebyggande arbete där alla tar ansvar - föräldrar, vuxna 

och föreningar; kort sagt alla i kommunen. Projektet har ett samarbete med 

polismyndigheten men det är eldsjälar, föreningar och sponsorer som styr 

verksamheten. (www.boden.se). 
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4.4 Polisära metoder för bekämpning av hembränd sprit 

För att bekämpa problemet med hembränd sprit finns det nationellt framtagna 

förslag på polisiära metoder av Oberoende alkoholsamarbetet 1997. 

 

Ett sätt är att bilda någon form av styr/arbetsgrupp som träffas under X antal 

tillfällen per år för att utforma ett gemensamt målinriktat arbete mot denna sorts 

brottslighet. Denna styrgrupp skulle förslagsvis innefatta personal som har eller 

kan tänkas komma i kontakt med hembränd sprit, exempelvis: polis, socialtjänsten 

och fältarbetare. Polispersonal som innefattas av arbetsgruppen bör arbeta upp en 

lättillgänglig KUT-information (kriminalunderrättelsetjänst information) som 

skall vidarebefordras neråt i organisationen till enskild polisman. 

 

Ett annat sätt är att minska tillgången av hembränd sprit hos ungdomar främst 

genom insatser som främjar en ökad tipsinströmning som sedan kan vara ett 

underlag för spaning och tillslag mot organiserade tillverkare. Exempel på sådana 

insatser är: skarp kontroll på var, när och hur ungdomsfester är planerade där man 

kan göra insatser mot ungdomarna och beslagta spriten redan innan de förtärt den. 

 

Med en utökad tipsinströmning ökar möjligheterna att göra tillslag mot storskaliga 

tillverkare. Detta med ett lagföringssyfte men även för att visa allmänheten och de 

andra stora tillverkarna att man tar problemet på allvar. 

 

Mer avskräckande information om vad hembränd sprit och framförallt dåligt 

tillverkad hembränd sprit kan medföra för skador och konsekvenser. Detta skulle 

medföra att människor inser riskerna med att konsumera hembränd sprit och 

därmed avhålla sig från att dricka den. 

 

Efter en utvärdering av ett projekt mot svartsprittillverkning i Linköping så har 

man kommit fram till att när massmedia skriver om polisens projekt och insatser i 

de lokala tidningarna så ökar tillströmningen av tips till polisen. 
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Ett sätt att arbeta mor den storskaliga försäljningen som är riktad mot restauranger 

och serveringar är att skärpa bevakningen av restaurangers inköp av sprit. 

(Oberoende alkoholsamarbetet 1997) 

 

4.5 Sammanfattning 

Med sprit menas en vätska som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol och 

inte är vin, öl eller starköl. Det innebär att en vätska som inte har malt som 

huvudextraktämne eller inte är framställt på jästa druvor eller växtdelar är att anse 

som sprit om den har en volymprocent av alkohol som överstiger 2,25. Mäsk är en 

jäsande vätska som blir sprit när den fått jäsa. (1 kap 2 § alkohollagen). 

I stort sett all kontakt med olagligt tillverkad sprit är olaglig. Den som tillverkar 

sprit utan tillstånd, bereder mäsk i syfte att göra sprit, förvärvar innehar, forslar 

döljer eller förvarar sprit som är olovligt tillverkad eller mäsk som är avsedd för 

olovlig tillverkning kan straffas. Det kan även den som innehar redskap och 

tillbehör som är avsedda för olovlig sprittillverkning. (10 kap 1 § alkohollagen). 

Även försäljning av sprit är olaglig om man inte har tillstånd (3 kap 1 § 

alkohollagen) och  (10 kap 2 § alkohollagen). 

I Boden har utvecklingen varit sådan att populariteten för den hembrända spriten 

ökat bland ungdomar samtidigt som folkölens popularitet har sjunkit. Detta beror 

på att tillgängligheten är hög och priset är lågt. (Drogenkät Team 49 årgång 10, 

2002) 

Polisens arbete i området styrs efter tips eftersom resurserna inte räcker till för att 

arbeta riktat mot detta problem. (Intervju med Wahlberg Ulrika, 

kriminalkommissarie). I brottsförebyggande syfte arbetar myndigheten med 

näringslivet och föreningslivet i en gemensam aktion som heter Team 49, vilket 

går ut på att förändra ungdomars attityder mot droger och höja debutåldern för 

alkohol. (www.boden.se) 
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För att bekämpa problemet krävs att man bildar någon form av arbetsgrupp, ökar 

antalet riktade insatser mot ungdomar, ökar informationen om riskerna med 

hembränd sprit, ökar mediesamarbetet samt skärper kontrollen.  
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5 Diskussion 

Vad som avgör om en person väljer att tillverka eller köpa hembränd sprit är hur 

stor risken är att han upptäcks, hur motiverad han är och hur attraktivt han tycker 

att det är att begå gärningen. För att förebygga brott krävs att en av dessa faktorer 

elimineras. För att hindra att brott begås kan man öka upptäcktsrisken och 

försvåra genomförandet.  

 

Empiriska studier i Boden visar att populariteten av hembränd sprit har ökat och 

att det har blivit ett av de populäraste berusningsmedlen bland ungdomar. Detta 

betyder att tillgängligheten av hembränd sprit har ökat och att kontrollen brister. 

(Drogenkät Team 49 årgång 11, 2003). 

 

Vi har i en intervju med en anonym källa som är före detta tillverkare funnit att 

man inte drar sig för att tillverka sprit då man tycker att riskerna att åka fast är så 

små och att sanktionerna inte överväger vinsten man får ut av att sälja spriten.  

 

Det finns färdigt utarbetade polisära metoder för att bekämpa denna typ av 

brottslighet. Men på grund av bristen på resurser och medel i kombination med att 

detta är ett lågprioriterat område gör att polisen i dagsläget endast kan arbeta efter 

tips. Detta medför även att den tilltänkta kontrollen uteblir och risken att bli 

upptäckt minskar. 

 

Därför anser vi att arbetet måste bedrivas på en bred front där alla tar sitt ansvar 

men med kanske lite större engagemang från polismyndighet. Främst genom att 

strypa tillgången, göra gärningsmannen mindre motiverad och skärpa kontrollen.  

För att göra detta krävs en hel del radikala förändringar:  

 

• Göra gärningsmannen mindre motiverad kräver en ändring i hur stora 

straff som man dömer ut eftersom det idag är lindriga straff för denna typ 

av brottslighet.  
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• Öka risken att bli upptäckt genom att bedriva riktad spaning och öka 

genomströmningen av tips. Detta kan man göra genom att t.ex. samarbeta 

med massmedia för att få en ökad medieexponering för polisens projekt 

vilket har visat sig ge en ökad tipsinströmning från allmänheten. 

 

• Genom att skärpa kontrollen över restaurangers/serveringars inköp av sprit 

kan vi öka upptäcktsrisken och minska motivation att köpa hembränd sprit 

hos dessa näringsidkare. Detta medför dock att polisen i vissa fall kan 

behöva utökade resurser för att genomföra sådana tillslag. 

 

• Det man kan göra är att väcka en större uppmärksamhet hos allmänheten 

genom att informera om risker och konsekvenser med att konsumera 

olagligt tillverkad sprit. 

 

• Genom att sätta in större resurser och arbeta riktat mot speciella 

evenemang och ungdomsfester där det antas påträffas stora mängder sprit 

kan man skärpa kontrollen över spriten som är i omlopp. På detta vis 

statueras ett exempel att polisen inte tolererar att allmänheten dricker 

hembränd sprit. 

 

Alla dessa åtgärder sammanfattar ett effektivt sätt att arbeta riktat mot hembränd 

sprit, inte bara de som tillverkar den utan även de som konsumerar den. De som 

bara bränner för husbehov är svåra att komma åt om inte någon från allmänheten 

lämnar tips om detta till polisen. Då är det upp till polisen att följa upp dessa tips 

genom att spana på de aktuella adresserna som tipsen avser. Genom de arbete som 

Team 49 bedriver där näringslivet, föreningslivet och myndigheter arbetar 

tillsammans för att påverka allmänhetens attityd gentemot sprit och andra droger 

så bygger man grunden för en långsiktig förändring som kommer att ge resultat. 
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PET- flaskor med färdig sprit samt alkoholmätare. 

 
Kärl med mäsk, ca 25 l i varje kärl 
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Hembränningsapparat 

  
Hinkar med tappkranar 


